
 

ZAŁĄCZNIK NR 5  

DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY 

DOKONYWANIU ZAKUPÓW TOWARÓW LUB USŁUG PRZEZ 

LS AIRPORT SERVICES S.A. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr      /20….  

w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do kontroli rentgenowskiej z tunelem 

o wymiarach 180x180 cm na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A. 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i instalację urządzenia 

rentgenowskiego z tunelem o wymiarach 180 cm x 180 cm, z dodatkowymi napędzanymi rolkami, 

służącego do kontroli bezpieczeństwa ładunków cargo. Miejsce dostawy LS Cargo Terminal, ul. Wirażowa 

35, 02-158 Warszawa 

 

Informujemy, że: 

− zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo 

swobodnego wyboru złożonej oferty; 

− postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania 

umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują 

z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; 

− przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez 

LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania. 

 

Składający zapytanie ofertowe: 

LS Airport Services S.A. 

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa  

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 

40.440.020,00 zł opłacony w całości 

NIP 522-29-49-523 

Tel.: (22) 206 95 00 

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą i instalacją w magazynie LS Cargo Terminal 

w Warszawie urządzenia służącego do kontroli rentgenowskiej ładunków cargo.  

 

Wymagania: 

− tunel o wymiarach 180 cm x 180 cm, 

− nośność przenośnika 5T, 

− urządzenie dwulampowe, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa


− certyfikacja TSA, 

− dostępność serwisu na terenie Polski i możliwość zawarcia umowy serwisowej, 

− dodatkowe napędzane rolki. 

 

Dopuszczamy możliwość zakupu urządzenia nowego lub używanego.  

 

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Oferty należy składać w terminie do 26.04.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  

„Oferta na dostawę x-ray na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona 

Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro). 

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów 

zapytania ofertowego. 

 

3. Kontakt: 

W sprawie zapytania ofertowego: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266 / mail: h.glabowska@lsas.aero 

W kwestiach technicznych: Marcin Fudała, tel. 695 887 561 / mail: m.fudala@lsas.aero 

 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

 

Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć: 

− Referencje dotyczące użytkowania urządzenia przy obsłudze ładunków przewożonych drogą 

lotniczą w terminalach cargo w Polsce i Europie, 

− Informację o stanie technicznym urządzenia (w przypadku urządzenia używanego), 

− Informację o okresie i warunkach gwarancji, 

− Informację o kosztach eksploatacji urządzenia tzn.  

o koszt i częstotliwość przeglądów,  

o inne (np. zakup materiałów eksploatacyjnych). 

 

 

5. Załączniki: 

Zał. 1. Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych 

Zał. 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 


