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I. Informacje ogólne  

1. Zamawiający:     

  

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

2. Prowadzący sprawę:   
  

Michał Węziński – specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości 

email: michal.wezinski@pansa.pl, 

tel.: +48 22 574 62 38, 

kom. +48 603 956 289 

   

3. Godziny kontaktu:     
  

8.00 – 15.00 w dni robocze  

4. Przedmiot zapytania:   
  

Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z wymogami ustawy o 
rachunkowości oraz uzupełnienie danych wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
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 „Zamawiający”) 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 07.06.2022 r.  

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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II. Przedmiot zapytania 
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przez Wykonawcę usługi inwentaryzacji oraz uzupełnienia 
danych wskazanych przez Zamawiającego z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, zasobów, 
najlepszych praktyk,  sprawdzonych narzędzi i metodyki Wykonawcy.  
 
Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności:  
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości  

(Dz.U. 2021 poz. 217; z późn. zm.) drogą: 
a) spisu z natury środków trwałych, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych 

w budowie oraz niskocennych składników majątku znajdujących się na terenie strzeżonym i 
niestrzeżonym według stanu na 31.08.2022r. w terminie od 01.10.2022 do 13.01.2023r., 

b) weryfikacji środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw 
zakwalifikowanych do nieruchomości (w tym prawa do użytkowania wieczystego gruntu) 
oraz wartości niematerialnych według stanu na 31.08.2022r. w terminie od 01.10.2022 do 
13.01.2023r., 

2. Uzupełnienie listy wszystkich składników majątku trwałego o właściwe dla poszczególnych 
typów (grup) środków trwałych elementy, do których Zamawiający przekaże definicje i listy 
słownikowe:  

a) Osoba odpowiedzialna, 
b) Dokładny adres (miejscowość, gmina), 
c) Strzeżony TAK/NIE, 
d) W użyciu TAK/NIE, 
e) Zasób (definicję i listę zasobów przekaże Zamawiający), 
f) Etykieta/naklejka TAK/NIE, 
g) KIK/Numer serwisowy, 
h) Numer fabryczny, 
i) Numer rejestracyjny (dla grupy 7), 
j) Pojemność silnika, 
k) Numer nadwozia/podwozia/fabryczny, 
l) Rok produkcji, 
m) Kubatura, 
n) Kwalifikacja do podatku od nieruchomości TAK/NIE 
o) Kwalifikacja do ubezpieczenia (grupy ubezpieczeniowe przekaże Zamawiający), 
p) Numer działki, 
q) Numer aktu notarialnego, 
r) Powierzchnia użytkowa, 
s) Powierzchnia całkowita, 
t) Nazwa źródła finansowania (słownik nazw projektów-Dotacje przekaże Zamawiający), 
u) Uwagi 

w terminie do 24.02.2023r. 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001047&min=1


 
 
 
 

III. Informacje dodatkowe 

PAŻP działa na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. 
U. z 2021 r. Nr 260 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego 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. 

Księgi rachunkowe PAŻP są prowadzone zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami – w 
kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. PAŻP prowadzi rozliczenia podatkowe zgodnie z 
prawem polskim. 

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej według stanu na dzień 31.12.2021r. znajduje się 21 419 sztuk 
niskocennych składników majątku oraz 27 011 sztuk składników majątku, w tym: 25 361 sztuk środków 
trwałych oraz 1 650 sztuk wartości niematerialnych przypisanych do 182 zasobów. 

   Elementy majątku zlokalizowane są w ok. 220 obiektach położonych w 91 gminach na terenie całego 
kraju. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające 
realizację ww. usługi.   
 
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, Ustawa o rachunkowości  
(Dz.U. 2021 poz. 217; z późn. zm.) oraz inne rozporządzenia w zakresie krajowych i europejskich 
regulujące działalności Zamawiającego w szczególności w obszarze finansowym.   
 

IV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień  
  
1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą elektroniczną na 

adres e-mail: michal.wezinski@pansa.pl  
  
2. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres 

niniejszego zapytania.  
  

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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001047&min=1


 
 
 
 
Załącznik nr 1  
  
  

Formularz zapytania o cenę  

  
  
  

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ceny za usługę inwentaryzacji i uzupełnienia danych wskazanych 
przez Zamawiającego informujemy, że:  
  
  

  

  

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

(nazwa firmy, dane kontaktowe, pieczątka firmy)  

  

 wycenia koszt usługi na ……………….………….. (słownie: ……………………………………………………………………..  
  

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

  

  

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

………………………………………………………………………….  
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