
 

Strona 1  z 2 
 

 

 

Warszawa, 19 kwietnia 2022 r. 

 

 

OUT.2222.15.053.2022 

 

 

 

SZACUNKOWE ZAPYTANIE CENOWE DLA: 
„BUDOWA WĘZŁA TELEKOMUNIKACYJNEGO W OKRL POZNAŃ” 

 - WYMAGANIA FORMALNE 
 

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej [dale, PAŻP lub Zamawiający] zaprasza do 
przedłożenia szacunkowej oferty cenowej dla zadania dotyczącego budowy węzła 
telekomunikacyjnego w jednym z obiektów PAŻP w Poznaniu. 

Poniżej wskazujemy podstawowe informacje i wymagania formalne dotyczące sposobu 
przygotowania szacunkowej oferty cenowej. 

 

1 . Informacje Ogólne 
 

1.1. Szacunkowa oferta cenowa będzie podstawą do określenia wartości 
zamówienia na etapie realizacji postępowania o udzielenie nieograniczonego 
zamówienia publicznego; 

1.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego; 

1.3. Składający ofertę cenową nie będą uprawnieni do występowania  
z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi w związku  
z przygotowaniem szacunkowej oferty cenowej na niniejsze zapytanie; 

1.4. Treść zapytania cenowego i wszelkie informacje, do których się ono 
odwołuje, w tym prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać 
zachowane w tajemnicy. Składający ofertę cenową zobowiązany jest do nie 
udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku  
z zapytaniem bez pisemnej zgody i upoważnienia ze strony PAŻP; 
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1.5. W załączeniu: 

 
1.5.1. Wymagania Zamawiającego wobec prac związanych z budową węzła 

telekomunikacyjnego w OKRL Poznań; 

 

2. Termin i sposób złożenia ofer ty  cenowej  
 

2.1. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego, należy 
przesłać na adres e-mailowy: telenetwork@pansa.pl; 

2.2. Forma oferty cenowej: ofertę należy przesłać w formacie PDF wraz 
załącznikiem nr 2 na adres email: telenetwork@pansa.pl; 

2.3. Oferta cenowa powinna zawierać: 

2.3.1 Nazwę i dane teleadresowe Podmiotu składającego szacunkową 
ofertę cenową; 

2.3.2 Wykaz osób uprawnionych do kontaktu z PAŻP w związku ze złożoną 
ofertą cenową (imię, nazwisko, nr telefonu, e mail); 

2.3.3 Formularz wyceny – załącznik nr 2, poszczególnych elementów 
zadania; 

2.3.4 Szacunkowy termin realizacji zadania, liczony od  dnia podpisania 
Umowy 

2.4. Ofertę oraz korespondencję z Zamawiający należy prowadzić w języku 
polskim; 

2.5. Termin złożenia oferty cenowej: 08.05.2022 r ., do godziny : 18:00. 

 

Załączniki: 

1. Wymagania techniczne i funkcjonalno-użytkowe + załączniki graficzne; 
2. Formularz wyceny poszczególnych elementów zadania. 
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