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Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

dla zamówienia o wartości przekraczającej 5 000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto 

(bez podatku VAT)  

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów  

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA INKASA UTARGÓW Z 6 PUNKTÓW - DOMÓW STUDENTA UR, 

BIBLIOTEKI I WYDAWNICTWA, ORAZ PRZEWÓZ SAMOCHODEM ODEBRANYCH DEPOZYTÓW Z GOTÓWKĄ  

DO USTALONEGO BANKU/POCZTY 

Punkty odbioru znajdują się w Rzeszowie przy ulicach:  

Siemieńskiego 17 ( DS. OLIMP),  

Ćwiklińskiej 2 ( DS. MERKURY),  

Cicha 4 ( DS. FILON) ,  

Cicha 2 (DS. LAURA),  

Pigonia 8 (Biblioteka UR),  

Pigonia 6 (Wydawnictwo UR) 

Odbiory pakietów z gotówką odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.30. 

Średniomiesięczna ilość odbiorów z jednego punktu to ok. 3 razy. W Domach Studenta w miesiącach wakacyjnych ilość ta 

może wzrosnąć do 10 razy.  

Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy począwszy od 01 czerwca 2020 r.    

Ofertę należy złożyć:  

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Kancelaria Ogólna UR, al. Kopisto 2a pok. 10 

Termin złożenia oferty: do 15 maja 2020 r. do godziny 12.00 

Sposób przygotowania oferty:  

Pisemnie, oferta może być dostarczona drogą pocztową lub osobiście.  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Tadeusz Marut ,tel. ( 17) 872 24 00; e-mail: dslaura@ur.edu.pl  

W treści oferty należy podać: cenę za usługę w układzie:  

1. W wariancie pierwszym :  

 cena netto za jeden odbiór z jednego punktu niezależnie od wartości pakietu (kwoty gotówki w pakiecie)  

 cena netto za pięć odbiorów w tygodniu z jednego punktu niezależnie od wartości pakietu.  

2. W wariancie drugim:  

 cena netto za usługę 3 odbiorów miesięcznie od jednego punktu  
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 cena netto do 10 odbiorów miesięcznie od jednego punktu 

 cena netto za każdy odbiór powyżej 10 miesięcznie 

 cena netto w przypadku braku odbioru w miesiącu (gotowość)  

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,  

2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,  

3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.  

4. Odwołania postępowania bez podania przyczyn  

5. Zamknięcia postępowania bez wybrania oferty. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 


