
 

Zapytanie ofertowe  

w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji 

celnej w strukturach LS Airport Services S.A. 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie 

utworzenia agencji celnej w strukturach 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, 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) 606 71 80,  

fax: (0 22) 606 78 11 

E-mail: sekretariat@lsas.aero 

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zapytania jest : 

Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, 

przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach 

LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować: 

 

• analizę stanu obecnego i rekomendacje;  

• usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w 

pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO; 

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


 

• usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych. 

 

Zakres prac z podziałem na etapy:  

 

Nazwa Cele do realizacji wg etapów Ogólny zakres czynności w ramach etapów 

I ETAP  Analiza procesów logistycznych na 
magazynie czasowego 
składowania - due duilligence 

Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych 
związanych z obsługą przesyłek w magazynie 
czasowego składowania  

    Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i 
opisów poszczególnych procesów pod kątem 
przepisów celnych  

II ETAP Procesy finansowe, wnioski i 
pozwolenia związane z 
gwarancjami, systemy ewidencji i 
bezpieczeństwa danych 

Identyfikacja istniejących procesów i procedur 
finansowych 

    Analiza możliwości pozyskania gwarancji - 
współpraca z wewnętrznym działem finansowym 

III ETAP  Standardy, procesy 
bezpieczeństwa i ochrony w 
obszarze operacji 

Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony 
w operacjach magazynowych - zabezpieczenie 
fizyczne magazynu czasowego składowania  

  Bezpieczeństwo Informacji Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i 
Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z 
zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO 

IV ETAP Analizy ryzyka celnego, 
bezpieczeństwo i ochrona w 
obszarze usług celnych i struktury 
agencji celnej 

Identyfikacja procedur związanych z 
bezpieczeństwem informacji 

    Wewnętrzny System Kontroli w zakresie 
związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem 
obrotu 

V ETAP Sprzęt IT , oprogramowanie 
specjalistyczne, wdrożenie, 
szkolenia  

Analiza rozwiązań informatycznych wspierających 
obsługę procesów celnych  

    Szkolenia z obsługi wybranych w drodze 
doradztwa systemów  

VI ETAP Wnioski i pozwolenia operacyjne AEO 

    Procedury Uproszczone 

    Miejsca uznane 

VII ETAP Benchmark i cennik usług Przygotowanie cennika dla agencji celnej 

  Zasoby specjalistyczne, wsparcie 
rekrutacji i szkolenia zawodowe 

Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena 
wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji 

na etapie doprecyzowania oferty.  

 

 

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

Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego 

pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny 



 

Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja 

celna ”. 

Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00 

 

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:  

Anna Abramczyk-Abichou 

Tel. 538 503 965 

e-mail: a.abramczyk@lsas.aero 

 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

 

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje: 

 

a.) Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji 

zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.   

b.) Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji 

analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i 

funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania 

pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, 

certyfikacji AEO.  

c.) Wstępny opis metodologii wykonania projektu. 

d.) Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze 

szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. 

harmonogramu, od upływu terminu, etc. 

e.) Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności. 

f.) Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni. 

 

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

umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym 

oferentem. 

 

Załączniki: 

1) Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych 

2) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1)(dalej „RODO”), informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą przy 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; 

2) inspektor ochrony danych osobowych w LS Airport Services S.A. jest dostępny pod adresem e-mail 

iod@lsas.aero; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO w celu 

związanym z postępowaniem ofertowym na nabycie towaru lub usługi; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja dotycząca postępowania, tj. pracownicy i zleceniobiorcy LS Airport Services S.A. oraz 

spółki kapitałowe należące do LS Airport Services S.A.;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia 

postępowania ofertowego, a jeżeli Pana/Pani oferta została wybrana, to przez okres 3 lat od dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy; 

6) zakres obowiązku podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zależnym od 

przedmiotu postępowania, a konsekwencją niepodania tych danych może być odrzucenie Pana/Pani 

oferty lub pozostawienie jej bez rozpatrzenia;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania, zmianą postanowień umowy ani jej załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 



 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

przetwarzanie Pana/Pani danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 



 

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

1. Dane  składającego  zapytanie  ofertowe: 

LS Airport Services S.A. 

ul. J. Gordona Bennetta 2B 

02-159 Warszawa  

 

2. Dane Wykonawcy odpowiadającego na zapytanie ofertowe: 

1) Firma:     …………………………. 

2) Adres:      ..………………….…… 

3) Tel.:    …………………………. 

4) Fax.:   …………………………. 

5) E-mail:         …………………………. 

6) NIP:         …………………………. 

7) Adres www:  ………………………… 

 

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z  dnia …………… r., przedstawiam/ przedstawiamy poniższe 

warunki cenowe w kwocie netto *: 

………………………………………..………….. 

 

(* w przypadku braku możliwości wskazania ceny jednostkowej, z uwagi na specyfikę lub charakter przedmiotu postępowania, 

dopuszcza się przedstawienie warunków cenowych w formie odrębnego podpisanego dokumentu; w przypadku zapytania 

ofertowego dopuszczającego etap tzw. dialogu technicznego ostateczne warunki cenowe mogą zostać przedstawione po tym 

etapie)    

 

4. Informacja o terminie ważności przedstawionej oferty. 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia ………………………. 

 

5. Załączniki: 

• Portofolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (wymagane, o ile składający zapytanie 

ofertowe uzna to za konieczne);  

• Oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. 

postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem); 

• Inne dane i informacje wskazane w zapytaniu ofertowym; 

• Pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych 

osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania. 

 



 

 

 

   ……………………………………      ……………………………………………… 

Miejscowość i data                                               Czytelny podpis  osoby   upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

  



 

Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. 

postępowania na zakup towaru/usług……… (poufność) 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując (firma Wykonawcy)…………….. oświadczam że: 

 

1. Za stanowiące tajemnicę w rozumieniu niniejszego oświadczenia uznaję wszelkie informacje 

przekazane przez LS Airport Services S.A., a udzielone i ujawnione w związku z uczestnictwem w 

niniejszym postępowaniu; 

2. Przekazane informacje udzielone są wyłącznie do wiadomości (firma Wykonawcy)…………….., tylko 

na potrzeby uczestnictwa w niniejszym postępowaniu w związku z czym zobowiązuję się do 

zachowania tych informacji w tajemnicy i nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. 

3. Wszelkie informacje w formie pisemnej lub elektronicznej nie mogą być przez (firma 

Wykonawcy)……………  kopiowane, bądź powielane w inny sposób bez wyraźnego pisemnego 

pozwolenia LS Airport Services S.A. 

 

Ograniczenia i zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia nie obejmują informacji, które: 

− były powszechne i ogólnodostępne wcześniej niż je Wykonawca uzyskał, 

− muszą zostać ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące normy prawa lub uprawnione 

żądanie właściwych organów lub sądów, 

− stały się publiczne i ogólnodostępne po ich uzyskaniu, przy czym Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za ich ujawnienie. 

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport 

Services S.A. postępowania  

na zakup towaru/zlecenia usługi  ………… (ochrona danych osobowych) 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując (firma Wykonawcy)…………….. niniejszym oświadczam, że: 

1. Działając jako administrator danych osobowych przekazuję dane osobowe osób fizycznych 

spółce LS Airport Services S.A. jako podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby postępowania 

ofertowego i oświadczam, że wypełniłem wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio uzyskałem w celu ubiegania się o wybór mojej oferty w niniejszym 

postępowaniu, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (…). 

2. W przypadku wyboru mojej oferty w toku postępowania ofertowego, zobowiązuję się niezwłocznie 

zawrzeć z LS Airport Services S.A. umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. W przypadku niewybrania mojej oferty w toku postępowania ofertowego, zobowiązuję LS Airport 

Services S.A. do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, 

z zastrzeżeniem danych niezbędnych do celów archiwalnych lub statystycznych, w tym w celu 

wykazania konkurencyjności mojej oferty w stosunku do innych ofert. 

4. Jako administratorowi danych osobowych przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej instrukcji 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także ich poprawy. Cofnięcie takiej zgody w toku 

postępowania ofertowego, może skutkować nieuwzględnieniem mojej oferty w postępowaniu. 

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis Wykonawcy 

 


