
 

Warszawa, 30.08.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Usługa konwojowania wartości pieniężnych dla PHH Hotele Sp. z o.o. 

 

W związku z zapotrzebowaniem na usługi konwojowania wartości pieniężnych zapraszamy do złożenia oferty 

cenowej na ww. usługę.  

 

I. Zamawiający 
 
PHH HOTELE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219989, Regon: 

356882180, z kapitałem zakładowym 132 155 842,00 PLN, NIP: 6762278406. 

 
II. Miejsce świadczenia usługi 
 

l.p. obiekt adres 

1. CASSUBIA ul. Boczna 11, 84-150 Hel 

2. HETMAN ul. Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów 

3. HUZAR ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin 

4. IKAR  ul. Solna 18, 61-736 Poznań 

5. ISKRA ul. Planty 4, 26-600 Radom 

6. KAPITAN  ul. Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin 

7. KOPERNIK  ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń 

8. MAZOWIECKI  ul. Mazowiecka 10, 00-048 Warszawa 

9. REYMONT  ul. Legionów 81, 91-072 Łódź 

10. ROYAL  ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków 

11. RYCERSKI  ul. Potulicka 1a, 70-230 Szczecin 

12. WIENIAWA  ul. Gajowicka 130, 53-322 Wrocław 

 

III. Przedmiot i zakres zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz PHH Hotele Sp. z o.o. usług polegających na 

odbiorze i transportowaniu wartości pieniężnych przekazywanych w formie pakietów zamkniętych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wartości pieniężne do wrzutni elektronicznej Banku PKO 
Bank Polski lub przekazać poleceniem przelewu na wskazany numer rachunku bankowego 
prowadzonego przez Bank PKO Bank Polski, najpóźniej następnego dnia roboczego po odebraniu 

wartości pieniężnych. 

3. Odbiór wartości pieniężnych odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.  

4. Orientacyjna częstotliwość i średnia kwota wpłat: 

 

 

 

 

 



 

Lp. Obiekt Adres 
Orientacyjna 

częstotliwość wpłat 

Sugerowana 
godzina 
odbioru 

Średnia kwota 
wpłaty  
w PLN 

Procentowy udział 
banknotów i bilonu 

1. Cassubia ul. Boczna 11, 84-150 Hel 
1 raz w tygodniu, 

wtorek 
09:00 5 000,00 banknoty 100% 

2. Hetman 
ul. Langiewicza 29b, 35-085 
Rzeszów 

1-2 razy w tygodniu, 
poniedziałek / piątek 

8:00 - 13:00 10 000,00 banknoty 100% 

3. Huzar 
ul. Spadochroniarzy 9, 20-
043 Lublin 

1-2 razy w tygodniu, 
poniedziałek / piątek 

12:00 5 000,00 banknoty 100% 

4. Ikar ul. Solna 18, 61-736 Poznań 
2 razy w tygodniu, 

poniedziałek/ 
czwartek  

10:00 - 14:00 10 000,00 banknoty 100% 

5. Iskra ul. Planty 4, 26-600 Radom 
1 raz w tygodniu, 

środa 
12:00 5 500,00 banknoty 100% 

6. Kapitan 
ul. Narutowicza 17d, 70-240 
Szczecin 

1 raz w tygodniu, 
środa 

12:00 5 500,00 banknoty 100% 

7. Kopernik 
ul. Wola Zamkowa 16, 87-
100 Toruń 

1 raz w tygodniu, 
środa 

12.00 6 000,00 banknoty 100% 

8. Mazowiecki 
ul. Mazowiecka 10, 00-048 
Warszawa 

1 raz w tygodniu, 
środa 

10:00 8 000,00 banknoty 100% 

9. Reymont 
ul. Legionów 81, 91-072 
Łódź 

1 raz w tygodniu, 
poniedziałek 

14:00 10 000,00 banknoty 100% 

10. Royal 
ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-
048 Kraków 

1 raz w tygodniu, 
poniedziałek 

09:30 
20 000,00 - 25 

000,00 
banknoty 100% 

11. Rycerski 
ul. Potulicka 1a, 70-230 
Szczecin 

1 raz w tygodniu, 
piątek  

10:00 - 12:00 10 000,00 banknoty 100% 

12. Wieniawa 
ul. Gajowicka 130, 53-322 
Wieniawa 

2 razy w tygodniu, 
poniedziałek / piątek 

12:00 10 000,00 banknoty 100% 

 

IV. Konwojowanie wartości pieniężnych będzie realizowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia.  

 
Wykonawca zapewnia, że obsługą Zamawiającego będą zajmować się osoby posiadające niezbędne 

przygotowanie zawodowe, potwierdzone stosownym dokumentem zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997r. 

o ochronie osób i mienia. 

 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby przy pomocy których wykonywany będzie przedmiot 

zapytania ofertowego będą zatrudnione zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/00), być czynnym płatnikiem VAT i nie znajdować się w stanie 

likwidacji ani upadłości. 

 
V. Termin realizacji 

 
Początek świadczenia usług: październik/listopad 2022 r. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. 
 

VI. Termin składnia ofert 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie: 

do  6 września 2022 roku do końca dnia 

na adres e-mail: a.barta@phhhotele.pl 
 
 
 

mailto:a.barta@phhhotele.pl


 

VII. Kryterium oceny ofert 
 
Cena netto – 100% 

 
VIII. Przygotowanie oferty 

 
1. Oferta powinna być złożona w cenach netto w dwóch opcjach:  

a) Odbiór gotówki wg ustalonego harmonogramu 

b) Odbiór gotówki w trybie „na wezwanie” 

2. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych jednak nie mniej niż dla 6 lokalizacji. 

3. W miarę możliwości prosimy o dołączenie wzoru umowy. 

4. Ważność oferty min. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

 
1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie 

treści złożonych ofert.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, oraz do odwołania 

postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny, a także do prowadzenia negocjacji z 

wybranymi Oferentami.  

4. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli 

prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do 2 września 2022 r.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Oferentów, 

którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.  

6. Pytania i odpowiedzi dot. zapytania przekazane telefonicznie lub ustnie będą nieskuteczne. 

7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, w każdym  czasie przed upływem terminu składania 

ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku 

dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, którzy biorą udział w 

postępowaniu.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji projektu umowy. 

10. Informacje zawarte w niniejszym  dokumencie są poufnymi danymi PHH Hotele Sp. z o.o. i zostały 

podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. 

11. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH Hotele Sp. z o.o. Zawartość ma charakter 

poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH Hotele Sp. z o.o. 

12. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

13. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację Zamówienia. 

14. Zamawiający informuje, iż wykluczy z dalszego postępowania podmioty, które nie figurują w 

rejestrze Biała Lista Podatników. 

 

 

Załączniki: 

− załącznik nr 1 - Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13  art. 14 RODO 

 

 
 
 

Agnieszka Barta 
Główny Specjalista 

PHH Hotele Sp. z o.o. 


