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                                                                                                                 Warszawa, 08.12.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.  

                                                            (zwany dalej “LOTAMS”)  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C 02-146 Warszawa, zarejestrowanej w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352848, której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej numer NIP 522-294-67-
95 i kapitał zakładowy w kwocie 175 470 063,60PLN, zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert na: 
 ___________________________________________________________________  

 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 

 
Zakup Laserowego Systemu Skanowania Geometrii zgodnego ze specyfikacją z Załącznika 

nr 1. 
 

 
Zakres wymagań: Zakres szczegółowych wymagań zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego 

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020r. 

Zawartość oferty: 

1. pełna nazwa firmy Oferenta;  

2. adres Oferenta (siedziba/miejsce prowadzenia działalności);  

3. wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z LOTAMS oraz podanie danych kontaktowych takiej 
osoby (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);  

4. wskazanie LOTAMS jako adresata oferty;  
5. informacje pisemne o Oferencie, w tym o formie organizacyjno-prawnej prowadzenia przez niego 

działalności, jego kierownictwie, o liczbie zatrudnionych;  

6. cena zakupu produktu;  

7. warunki płatności;  

8. termin realizacji zamówienia; 

9. okres ważności oferty;  

10. aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;  

11. referencje i dokumenty potwierdzające kompetencje do świadczenia usług będących przedmiotem 
„Zapytania ofertowego”;  

12. propozycja umowy na zakup przedmiotu „Zapytania ofertowego”; 
13. oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z ofertą.  

 
 
Kryteria oceny oferty:  
 

1. Zgodność oferty ze specyfikacją –Tak/Nie 
2. Cena – 70% 
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3. Termin realizacji – 30% 
 
 
 

Zasady przygotowania i składania ofert: 

1. Oferta powinna być przygotowana przez Oferenta w języku polskim, wyceniona w złotych 
polskich, przedstawiona w kwotach netto. 

2. Ofertę należy przesłać do dnia 15.12.2020 poprzez platformę LoginTrade. 

 
 

Przebieg postępowania ofertowego: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru ofert. W szczególności 
dopuszcza możliwość wyboru dwóch najlepszych ofert w celu prowadzenia dalszych 
negocjacji na zasadach podwójnej wyłączności. 

2. Niezwłocznie po zamknięciu postępowania ofertowego Oferenci zostaną, pisemnie bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformowani o przyjęciu ich oferty. 

3. Wybór oferty i przekazanie przez Organizatora informacji o wyborze oferty nie stanowi 
przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy 
Oferentem i Organizatorem. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że informacja 
o wyborze oferty będzie stanowić zaproszenie do dalszych rozmów.  

4. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania postępowania bez 
podania przyczyny, zamknięcia postępowania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
jak też unieważnienia postępowania ofertowego, również po dokonaniu wyboru jednej z ofert. 

6. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się z niniejszymi warunkami postępowania ofertowego 
oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń. 

7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania ofertowego do chwili 
wybrania jednej z ofert.  

 

 
 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji Oferenci proszeni są o kontakt z: 

Maciej Błesznowski, tel. 536-360-331 mail: maciej.blesznowski@lotams.com – sprawy merytoryczne; 

Ewa Galach, tel. 887-830-401, mail: ewa.galach@lotams.com - sprawy formalno-handlowe.  
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