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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

 

 

 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ 

(RFI) 

 

 

Inwentaryzacja Środków Trwałych, Środków Trwałych  
w budowie oraz Wartości Niematerialnych należących do 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,  

aktualizacja podziału w/w składników majątku na Zasoby, 

oraz wykonanie oznaczenia środków trwałych  
i wyposażenia dostarczonymi przez Wykonawcę etykietami  

z kodem RFID wraz z aktualizacją opisu   

 

dla 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

 

 

Warszawa, 10 sierpnia 2017  
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Informacje ogólne 

1. Zamawiający:  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  („PAŻP”/ „Agencja”) 
 ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
 tel. +48 22 574 63 65 

2. Prowadzący sprawę:  Dorota Sochacka Kierownik Zespołu Ewidencji Majątku: 
dorota.sochacka@pansa.pl    

 Jolanta Smuga-Małysko – Kierownik Działu Księgowości, 
Sprawozdawczości i CIT:  jolanta.smuga@pansa.pl 

 Przemysław Marciniak -  Specjalista d/s zarządzania danymi: 
przemyslaw.marciniak@pansa.pl  

3. Godziny kontaktu:  w dni robocze od 18.08.2017 w godz. 8.00 – 14.00 

4. Przedmiot zapytania: I. Wykonanie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niematerialnych polegającej na: 
weryfikacji istnienia wszystkich składników majątku w każdej 
lokalizacji oraz przypisaniu poszczególnych środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych 
będących na stanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do 
wyodrębnionych Zasobów PAŻP, wykonaniu aktualizacji opisów 
oraz aktualizacji podziału w/w składników majątku na Zasoby. 
II. Opcjonalnie - wykonanie oznaczenia składników majątku PAŻP 
etykietami zbliżeniowymi RFID (tj. działającymi w oparciu o 
technologię Radio-frequency identification) umożliwiającymi 
jednoznaczną identyfikację oraz lokalizację składników majątku 
PAŻP przy wykorzystaniu oprogramowania oraz czytników 
mobilnych dostarczonych przez Wykonawcę. Zastosowane 
rozwiązanie powinno być w standardzie umożliwiającym 
modyfikację danych o środkach trwałych w aplikacjach MS Office 
lub w powszechnie stosowanych systemach FK lub ERP, a cena 
powinna obejmować przekazanie zastosowanych w trakcie 
wykonanej Inwentaryzacji oraz zapasowych etykiet RFID, 
czytników mobilnych  i prawa do użytkowania oprogramowania. 

5. Cel zapytania: W związku z planowaną migracją danych o środkach trwałych w 
ramach planowanego wdrożenia w PAŻP systemu FK/ERP, 
powstaje potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji środków 
trwałych oraz dokonania weryfikacji adekwatności obecnego 
przypisania środków trwałych i wartości niematerialnych do 
Zasobów. 

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy 
Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy kodeks Cywilny lub Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność PAŻP.   
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 Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub 
częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, 
pisemnej zgody PAŻP.  

7. Termin odpowiedzi: do dnia 31.08.2017 roku godzina 12.00, mailowo na wskazane w 
pkt 2 adresy 

8. Czas przewidywany  
    na realizację zadania:     do 20 tygodni od daty zawarcia umowy 
 
9. Język odpowiedzi: Język polski 

10. Wycena: Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich 
złotych. W przypadku zaoferowania opcji zastosowania RFID (pkt.  
III ust. 4 niniejszego RFI), cena powinna zawierać specyfikację z 
wyodrębnieniem kosztu etykiet, oprogramowania i wskazania 
formy przekazania czytników do użytkowania. Odpowiedź na 
niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, którego wzór został 
dołączony do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 1 lub 
Załącznik nr 2, przy czym dopuszcza się wskazanie informacji 
dodatkowych.  

11. Koszty: Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt 
odpowiadającego. 

12. Zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane 
jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania 
odpowiedzi na zapytanie o informację. 

I. Przedmiot	zapytania	
 

Oczekuje się, że Odpowiadający wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i zasoby oraz 

najlepszą praktykę i sprawdzone narzędzia i metodykę: 

1) przeprowadzi analizę stanu obecnego przypisania środków trwałych, środków trwałych 

w budowie i wartości niematerialnych do grup Zasobów wyodrębnionych w PAŻP; 

2) przeprowadzi drogą spisu z natury szczegółową Inwentaryzację środków trwałych, 

środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych w miejscach ich 

wykorzystywania przez PAŻP, zgodnie z art. 26 i 27  ustawy o rachunkowości (Dz.U. 

2016 nr 0 poz. 1047; z późn. zm); 

3) na podstawie przeprowadzonej Inwentaryzacji oraz we współpracy z PAŻP nada  

poszczególnych środkom trwałym, środkom trwałym w budowie i wartościom 

niematerialnym nowe lub zaktualizuje istniejące przypisania co do lokalizacji  (miejsce 

posadowienia, miejsce użytkowania, przypisanie do odpowiednich Miejsc 

Powstawania Kosztów, przypisanie do urządzenia) i Zasobów funkcjonujących  

w PAŻP; 
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4) Opcjonalnie – w trakcie przeprowadzania szczegółowej Inwentaryzacji Odpowiadający 

wykona oznaczenia istniejących składników majątku PAŻP dostarczonymi we własnym 

zakresie etykietami zbliżeniowymi RFID (tj. działającymi w oparciu o technologię 

Radio-frequency identification) zawierającymi informacje umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację oraz lokalizację składników majątku PAŻP przy wykorzystaniu 

oprogramowania oraz czytników mobilnych dostarczonych lub użyczonych przez 

Odpowiadającego. Zastosowane rozwiązanie powinno być w standardzie 

umożliwiającym modyfikację danych o środkach trwałych w aplikacjach MS Office lub 

w powszechnie stosowanych systemach FK lub ERP, a cena powinna obejmować 

przekazanie zastosowanych w trakcie wykonanej Inwentaryzacji oraz zapasowych 

etykiet RFID, czytników mobilnych  i prawa do użytkowania oprogramowania. 

II. Zakres wyceny  

W ramach odpowiedzi na zapytanie należy przesłać finalną wartość netto wykonania ww. 
usługi. 

III. Przyszły przedmiot zamówienia 
 

Przyszły przedmiot zamówienia, objęty niniejszym zapytaniem obejmował będzie: 

1)  wykonanie usługi inwentaryzacji polegającej na przypisaniu poszczególnym środkom 

trwałym i wartościom niematerialnym lokalizacji  (miejsce posadowienia, miejsce 

użytkowania, przypisanie do odpowiednich Miejsc Powstawania Kosztów, przypisanie do 

urządzenia oraz numerów projektów) i Zasobów funkcjonujących w PAŻP; 

2) przekazanie wyników zarówno w formacie pliku MS Excel jak i MS Access; 

3) przygotowanie arkuszy spisów z natury, protokołów inwetaryzacyjnych oraz 

sprawozdania z propozycją rozliczenia różnic inwetaryzacyjnych; 

4) opcjonalnie – w trakcie przeprowadzania szczegółowej Inwentaryzacji wykonanie 

oznaczeń istniejących składników majątku PAŻP dostarczonymi we własnym zakresie 

etykietami zbliżeniowymi RFID (tj. działającymi w oparciu o technologię Radio-frequency 

identification) zawierającymi informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz 

lokalizację składników majątku PAŻP przy wykorzystaniu oprogramowania oraz czytników 

mobilnych dostarczonych lub użyczonych przez Odpowiadającego, przekazanie 

zastosowanych w trakcie wykonanej Inwentaryzacji oraz zapasowych etykiet RFID, 

czytników mobilnych  i prawa do użytkowania oprogramowania.  
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IV. Informacja o PAŻP 
 

1) PAŻP działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829 z późn. zm.) oraz Statut nadany 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W myśl art. 1 ust 2  

ww. ustawy Agencja jest państwową osobą prawną powołaną w celu zapewnienia 

bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej 

przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzania 

przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego. 

Działając zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Jednolitej Europejskiej 

Przestrzeni Powietrznej, Agencja obsługuje ok. 800 000 operacji lotniczych rocznie rejestrując 

wiele niezbędnych informacji dla każdego z obsługiwanych lotów.  

Księgi rachunkowe PAŻP są prowadzone zgodne z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej  

i związanymi z nimi interpretacjami (dalej MSR/MSSF) – w kształcie zatwierdzonym przez 

Unię Europejską. 

2)   Całkowita ilość Środków Trwałych, Środków Trwałych w budowie i Wartości 

niematerialnych na dzień sporządzenia niniejszego zapytania RFI wynosi około 23 tysiące, 

ilość Zasobów wyodrębnionych w PAŻP wynosi około 360, natomiast liczba Obiektów PAŻP, 

które znajdują się w 70 gminach na terenie całej Polski, wynosi ok. 200 (dwieście).  

 

3)  Informacje o Środkach Trwałych, Środkach Trwałych w budowie i Wartościach 

Niematerialnych pochodzą z systemu Oracle i autorskiej bazy danych w formacie MS Access. 

V. Zestawienie wymagań wobec treści odpowiedzi na RFI 
 

1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić informację cenową obejmującą łączną 

cenę  zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

2. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich złotych.  

VI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień 

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą 
elektroniczną na e-mail: alina.zaboj@pansa.pl, jolanta.smuga@pansa.pl oraz 
jaroslaw.ziomek@pansa.pl  w dni robocze w godzinach od. 8.00-14.00 od 18.08.2017 do 
dnia 31.08.2017 r. do godziny 12.00;  
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PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza 

zakres niniejszego zapytania. 

VII. Załączniki:	
 

1) Wycena usługi polegającej na Inwentaryzacji Środków Trwałych, Środków Trwałych w 

budowie i Wartości Niematerialnych w podziale na Zasoby wyodrębnione w  Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – wg opisu w  pkt. 

III ust.1) – 3) niniejszego RFI.  

2) Wycena usługi opcjonalnej wprowadzenia RFID – wg opisu w pkt.  III ust. 4) niniejszego 

RFI. 
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Załącznik nr 1 

 

Wycena usługi polegającej na Inwentaryzacji Środków 

Trwałych, Środków Trwałych w budowie i Wartości 

Niematerialnych w podziale na Zasoby wyodrębnione  

w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

  

Zadanie:  Inwentaryzacja Środków Trwałych,  Środków Trwałych w budowie i Wartości 
Niematerialnych w podziale na Zasoby wyodrębnione w  Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. wg pkt. I ust. 1), 2) i 3) RFI  oraz  pkt. III ust. 1), 2) i 3) RFI 

Cena netto 
(PLN): 

  PLN...........  
(słownie: .........................................................) 
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Załącznik nr 2 

 

Wycena usługi opcjonalnej – wprowadzenie RFID  

 

 

 

 

Uwagi: 

 

Zadanie:  W trakcie przeprowadzania szczegółowej Inwentaryzacji wykonanie oznaczeń 
istniejących składników majątku PAŻP dostarczonymi we własnym zakresie etykietami 
zbliżeniowymi RFID (tj. działającymi w oparciu o technologię Radio‐frequency 
identification) zawierającymi informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz 
lokalizację składników majątku PAŻP przy wykorzystaniu oprogramowania oraz 
czytników mobilnych dostarczonych lub użyczonych przez Odpowiadającego, 
przekazanie zastosowanych w trakcie wykonanej Inwentaryzacji oraz zapasowych etykiet 
RFID, czytników mobilnych  i prawa do użytkowania oprogramowania, tj.  według pkt. I 
ust. 4) RFI  oraz  pkt. III ust. 4) RFI. 

Cena łączna 
netto (PLN) 

 PLN...........  
(słownie: .........................................................) 

  w tym   

... szt. etykiet 
RFID rodzaj 
........... 

PLN...........  
(słownie: .........................................................) 

... szt. czytników 
mobilnych 
marki/model.....   

PLN...........  
(słownie: .........................................................) 

prawa do 
użytkowania 
oprogramowania 

PLN...........  
(słownie: .........................................................) 


