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1 Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:   Polska Agencja Żeglugi Powietrznej („PAŻP”/ „Agencja”) 

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 

2. Prowadzący sprawę:  Jakub Błahut, Kierownik Zespołu Podatków i Dotacji, 
jakub.blahut@pansa.pl 

3. Godziny kontaktu:   8.00 – 15.00 w dni robocze 

4. Przedmiot zapytania:  Świadczenie usług doradztwa podatkowego 

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 15.04.2022r. 

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. 
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2 Przedmiot zapytania 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług  
doradztwa podatkowego. Usługi powinny być świadczone mając na uwadze wewnętrzne regulacje 
Zamawiającego oraz Strategię Podatkową PAŻP. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. opracowywanie szczegółowych interpretacji i/lub opinii prawa podatkowego (zwłaszcza 
nowowprowadzanego) ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania u Zamawiającego. 

2. przygotowanie instrukcji oraz narzędzi (w postaci arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych itp. 
w ramach oprogramowania MS Office) do wspomagania procesu wdrażania oraz stosowania 
nowych uregulowań podatkowych. 

3. informowanie Zamawiającego o planowanych zmianach w przepisach podatkowych i ich 
potencjalnym wpływie na rozliczenia podatkowego Zamawiającego. Na podstawie powyższych 
informacji, Zamawiający będzie miał możliwość przygotowania odrębnych zleceń 
szczegółowych dotyczących wyczerpującej analizy zmian przepisów na rozliczenia podatkowe 
Zamawiającego. 

4. reprezentowanie Zamawiającego w przypadku wszczęcia przez organy skarbowe kontroli 
podatkowych w tym przygotowanie stosownych odpowiedzi i wyjaśnień. 

5. doradztwo w zakresie wpływu stosowania prawa podatkowego na politykę księgową 
i finansową Zamawiającego. 

6. kontrolę i weryfikację dokumentów Zamawiającego pod kątem podatkowym, zwłaszcza 
dokumentów będących podstawą do przygotowywania i złożenia deklaracji podatkowych 
dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła i podatku od towaru 
i usług. 

 

W ramach umowy do dyspozycji Zamawiającego będzie do 720 roboczogodzin pracy Wykonawcy. 
Umowa realizowana będzie na podstawie zleceń szczegółowych, w których Zamawiający będzie zlecał 
zadania do realizacji, w przypadku konieczności opracowania przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów lub narzędzi i zostanie wskazany termin ich opracowania lub wykonania oraz 
bezpośredniego/osobistego kontaktu telefonicznego, e-mail lub poprzez aplikację MS Teams, 
dotyczącego doradztwa podatkowego. 

Rozliczenie wykorzystanych przez Wykonawcę, na realizację Umowy, roboczogodzin następować 
będzie na podstawie miesięcznych raportów ze zleconych przez Zamawiającego zadań lub innej formy 
doradztwa (osobiste, telefoniczne, e-mail, MS Teams itp.). 
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Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania jej wartości – w zależności od 
tego co będzie pierwsze. 

Zamówienie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) 
oraz siedzibie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższy wykaz czynności nie stanowi 
zamkniętego katalogu potencjalnych zleceń, a jedynie przedstawia kompetencyjny ich zakres.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające 
realizację ww. zadań w tym jest wpisany do Rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania 
doradztwa podatkowego prowadzonego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (dla spółek 
komandytowych warunek ten uznaje się za spełniony jeśli którykolwiek z komplementariuszy bądź 
komandytariuszy jako osoba fizyczna jest wpisany na listę doradców podatkowych, dla spółek 
partnerskich, którykolwiek z partnerów jako osoba fizyczna jest wpisany na listę doradców 
podatkowych, a dla spółek jawnych którykolwiek z wspólników jest wpisany na listę doradców 
podatkowych; w każdym z powyższych przypadków, docelowo wymagane jest aby ta osoba była osobą 
podpisującą umowę). Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji umowy muszą posiadać 
uprawnienia doradcy podatkowego i być wpisani na listę doradców podatkowych prowadzoną przez 
Krajową Izbę Doradców Podatkowych. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zlecone prace należy rozpatrywać w oparciu o wszelkie 
regulacje prawne obowiązujące Zamawiającego, między innymi takie jak: ustawa o PAŻP, Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847.), Rozporządzenia w sprawie zapewnienia 
służb nawigacji lotniczej w jednolitej przestrzeni powietrznej(Rozporządzenie NR 550/2004 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 2004 r.), Rozporządzenia ustanawiające system 
skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Rozporządzenie  
Załącznik nr 1 do Zaproszenia wykonawcze Komisji 2019/317 z dnia 11 lutego 2019r.), Ustawa 
budżetowa (z dnia 21.01.2021r. ) i Ustawa o finansach publicznych oraz inne rozporządzenia w zakresie 
krajowych i europejskich regulujące działalności Zamawiającego w szczególności w obszarze 
finansowym.  

3 Opis sposobu udzielania wyjaśnień 
1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą elektroniczną na 
e-mail: jakub.blahut@pansa.pl 

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

4 Załączniki 
1. Załącznik nr 1- Formularz zapytania o cenę 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zapytania o cenę 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ceny za 1 rbg usługi doradztwa podatkowego informujemy, 
że: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy, dane kontaktowe, pieczątka firmy) 

 

wycenia koszt 1 roboczogodziny świadczenia usługi doradztwa na ……………….. (słownie: …………………… 

 

…………………..……………………………………………………………. zł ) netto. 

 

 

Data i podpis osoby upoważnionej do składania ww. informacji w imieniu firmy: 

 

 

…………………………………………………………………………. 
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