
ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY 

DOKONYWANIU ZAKUPÓW TOWARÓW LUB USŁUG PRZEZ 

LS AIRPORT SERVICES S.A. 

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z 

projektem oraz usuwanie nieaktualnego oznakowania na terenach zewnętrznych przynależnych do 

Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie prac polegających na usunięciu  

nieaktualnego oznakowania i wykonaniu nowego oznakowania poziomego, zgodnie z projektem, na terenach 

zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie 

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, XIV 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.: (0 22) 206 95 00,  

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

I. Usuwanie oznakowania poziomego 

Usuwanie nieaktualnego oznakowania z podłoża: asfaltowego, płyt betonowych, rampy o nawierzchni żywicznej, 

metalowej krawędzi rampy (łącznie ok. 1500 mb linii ciągłej i ok. 25 piktogramów). W niektórych miejscach możliwe 

będzie pokrycie starych linii nowymi bez konieczności usuwania – do oceny podczas wizji lokalnej. Metoda 

usuwania do zaproponowania przez oferenta. 

II. Wykonanie oznakowania poziomego 

Wykonanie oznakowania poziomego na terenach zewnętrznych przynależnych do Terminala Cargo  LS Airport 

Services, zgodnie z projektem, który udostępniamy w formacie .dwg (profesjonalny rysunek zawierający wszystkie 

wymiary i wskazówki dla Wykonawcy). 



Malowanie na podłożu tj. asfalt, płyty betonowe (częściowo zadaszone), rampa o nawierzchni z żywic, metalowa 

krawędź rampy (częściowo zadaszone). 

Zakres prac do wykonania (szacunkowo) : 

L.p. Opis oznakowania Kolor Wymiary Ilość Jednostka 

1 Linia ciągła Żółty Szerokość 10 cm 2750 mb 

2 Linia ciągła Biały Szerokość 10 cm 112 mb 

3 Linia przerywana 50/25 Żółty Szerokość 10 cm, pas 50 cm, przerwa 25 cm 385 mb 

4 Linia przerywana 50/50 Żółty Szerokość 10 cm, pas 50 cm, przerwa 50 cm 385 mb 

5 Piktogram pieszy/wózek Żółty Wysokość 50 cm 99 szt. 

6 Przejście dla pieszych  Żółty Pas 25x120 cm, przerwa 25 cm 330 m2 

7 

Piktogram np. ograniczenie 

prędkości, ustąp 

pierwszeństwa 

Kolorowy Wysokość 50 cm 23 szt. 

8 Linia żółto-czarna Żółty/czarny 
Szerokość 10 cm, żółty 20 cm, czarny 20 cm, kąt 45 

st., (poziomy fragment kątownika rampy) 
282 mb 

9 Linia żółto-czarna Żółty/czarny 
Szerokość 20 cm, żółty 20 cm, czarny 20 cm, kąt 45 

st. (pionowy fragment kątownika rampy) 
282 mb 

10 Linia trójkątna Żółty Wysokość 70 cm, podstawa 50 cm, przerwa 25 cm 25 mb 

11 Tekst [litery z szablonu] Żółty Wysokość 50 cm 7 szt.  

Powyższy tabela obrazuje jedynie skalę zamówienia. Rozliczenie końcowe na podstawie ryczałtu za wykonanie 

prac zgodnie z projektem.  

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

Miejsce: LS Airport Services, ul. Bennetta 2B, 02-158 Warszawa, Sekretariat LSAS (II piętro) 

Sposób: Pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Cargo-oznakowanie” 

Termin: 09.07.2021 r.  

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej: 

Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Prosimy o złożenie oferty w formie formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 2 do zapytania).  

Prosimy o załączenie do formularza oferty cenowej w formie kalkulacji (załącznik nr 3) oraz zawarcie informacji o: 

A. możliwym czasie realizacji, 

B. gwarancji na oznakowanie, 

C. technologii wykonania (rodzaj farby i metoda wykonania, czas schnięcia), 

D. technologii usuwania istniejącego oznakowania, 

E. proponowanym terminie płatności, 

F. warunkach realizacji (warunki pogodowe, warunki do spełnienia przez LSAS, inne), 

G. doświadczeniu z podobnych referencji (może być w formie referencji i zdjęć). 

mailto:h.glabowska@lsas.aero


 

Informujemy, że przed złożeniem zamówienia przez Kupującego konieczny będzie udział w wizji lokalnej w celu 

zaakceptowania obecnego stanu oznakowania i warunków realizacji. 

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej. W celu umówienia proszę o kontakt: Hanna 

Głąbowska, nr tel. 887 830 266, h.glabowska@lsas.aero 

Załączniki: 

1) Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych 

2) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

3) Kalkulacja dla oferentów 

4) Zapytanie ofertowe w PDF 


