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ZAPYTANIE 
 
 

W ramach procedury rozpoznania rynku na dostawę kasowników biletowych zwracam 
się z prośbą o wskazanie ceny na wykonanie  zamówienia zgodnie z warunkami 
przedstawionymi poniżej. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kasowników biletowych. 

 

Wymagania dla kasownika: 

 Znamionowe napięcie zasilania - 36V (Gniazdo żeńskie 3-pinowe HARAX M8 S 
Female prod. HARTING) 

 Typ wyświetlacza - TFT LCD 

 Szerokość biletu papierowego - 28 x 45 mm 

 Zakres temp. Pracy - 5 °C ÷ +35°C 

 Interfejs sterowania - Ethernet (Wtyk M12 kodowanie D 4-pin)  

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

do 15 kwietnia 2017 r. 

3. Warunki płatności 

Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

4. Miejsce i termin odpowiedzi na zapytanie 

Odpowiedź na zapytanie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszego zapytania i złożyć w terminie do dnia 28 marca 2017 r., do godz. 
10:00, w siedzibie Zamawiającego: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź lub przesłać na adres biuro@lka.lodzkie.pl  

5. Kryteria wyboru odpowiedzi na zapytanie 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. 
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6. Osoba uprawniona do kontaktów 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Paweł Ogórek, tel. 795 575 050,  
e-mail: pawel.ogorek@lka.lodzkie.pl  

 

Niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
kodeksu cywilnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
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