
ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY 

DOKONYWANIU ZAKUPÓW TOWARÓW LUB USŁUG PRZEZ 
LS AIRPORT SERVICES S.A. 

 

 

Zapytanie ofertowe  

w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  

dla Spółki LS Airport Services S.A. 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup licencji Microsoft 365 dla 

Spółki LS Airport Services S.A. 

 

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.: (022) 206 95 00, 

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania jest zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A., wg 

poniżej specyfikacji: 

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


• 200 szt. licencji Microsoft 365 Business Standard (z możliwością dowolnej i dynamicznej zmiany 

ilości licencji w trakcie trwania umowy) 

 

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

Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 

02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A. ul. Gordona Bennetta 

2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup licencji Microsoft 365” lub na adres e-

mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 29.04.2022 do godz. 16:00.  

 

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami. 

 

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych: 

Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero; tel. 887-831-122 

Osoba do kontaktu w kwestiach IT: 

   Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero; tel. 695-887-647 

 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

• Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
• Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy. 
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
 
Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje: 
 
a. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 
b. Warunki płatności 
c. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności 
d. Termin ważności oferty – min 45 dni 
 

Nieperzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy 

może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem. 

 

Załącznik: 

1) Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 

2) Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy 

3) Klauzula informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych 

4) Zapytanie ofertowe w formacie PDF 
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