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1 Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  („PAŻP”/ „Agencja”) 
 ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
  

2. Prowadzący sprawę:  Janusz Wyrozębski, Kierownik Działu Utrzymania Usług IT, 
janusz.wyrozebski@pansa.pl  

3. Godziny kontaktu:  8.00 – 15.00 w dni robocze 

4. Przedmiot zapytania: Zapewnienie usługi administracji i utrzymania systemu 
Kadrowo-Płacowego Qrezus firmy QNT wraz z platformą PKI 
oraz systemu Płatnik firmy Asseco 

5. Cel zapytania: W celu rzetelnego oszacowania wartości planowanego 
zamówienia zgodnie z wymogami art. 32 ustawy PZP, Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej (w dalszej części jako 
„Zamawiająca”) zwraca się z prośbą o przedstawienie 
szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.  

 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.   
 Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości 

lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione 
bez uprzedniej, pisemnej zgody PAŻP.  

7. Termin odpowiedzi: do dnia 15.12.2021. 

8. Język odpowiedzi: Język polski 

9. Wycena: Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich 
złotych. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, 
którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania jako 
Załącznik nr 1.  

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

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

2 Informacje o przedsiębiorstwie 

2.1 Informacje Ogólne 
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie ul. Wieżowa 8. 

Ogólnodostępne informacje o Agencji znajdują się na stronie: www.pansa.pl 
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykonuje swoją statutową działalność wynikającą 

z ustawy o PAŻP z dnia 8.12.2006 (wraz z późniejszymi zmianami) polegającą na zapewnieniu 

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

przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzanie 

przestrzenia powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z przepisami 

międzynarodowymi  i krajowymi, w oparciu o wymagane certyfikaty i model odzyskiwania 

kosztów, wynikający z Rozporządzeń Komisji (UE), poniesionych na wykonywanie swojej 

statutowej działalności. 

3 Przedmiot zapytania 
1) Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi administracji i 
utrzymania systemu Kadrowo-Płacowego Qrezus firmy QNT wraz z platformą PKI oraz 
systemu Płatnik firmy Asseco w wymiarze 150 roboczogodzin w miesiącu 
kalendarzowym ( w formie ryczałtu) oraz dodatkowych zleceń opcjonalnych 
rozliczanych godzinowo w wymiarze do 50 roboczogodzin w miesiącu kalendarzowym. 

 
4 Zestawienie wymagań wobec treści odpowiedzi na RFI 

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

poszczególne ceny jednostkowe zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zachowaniem kolejności 

tytułów poszczególnych punktów. 

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

3. Pytający  zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez oferenta są prawdziwe 

i wiarygodne. 

 

5 Opis sposobu udzielania wyjaśnień 

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą 
elektroniczną na e-mail: janusz.wyrozebski@pansa.pl   

2. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza 

zakres niniejszego zapytania. 

 

6 Załączniki 

1. Załącznik nr 1- Formularz wyceny usługi 
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Załącznik nr 1 

Formularz wyceny usługi  
 

Lp. Usługa Netto PLN 

1 Cena za ryczałt miesięczny (150 roboczogodzin)  

2 Cena za roboczogodzinę opcjonalną   

 

 


