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Łódź, dnia 8 stycznia 2019 r. 
 
 
 

ZAPYTANIE 
 
 

W ramach procedury rozpoznania rynku zwracam się z prośbą o wskazanie ceny  
na wykonanie usługi zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (zlecenia): 

Maszynista 
 na podstawie umowy cywilno-prawnej (zwane dalej „Zapytaniem” 

2. Czas trwania umowy: 

od 14 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

3. Czas wykonywania czynności: 

Przewidywana liczba godzin w miesiącu kalendarzowym – w zależności od potrzeb 
Zamawiającego indywidualnie uzgadnianych z zaineresowanymi. 

4. Planowana liczba osób, z którymi zostaną zawarte umowy: 

Do 3 osób spełniających wymogi Zapytania 

5. Stawka godzinowa: 

Nie większa niż 30,00 złotych brutto. 

6. Wymagania: 

 uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych z napędem (licencja, 
świadectwo); 

 doświadczenie w pracy na stanowisku Maszynisty; 

 posiadanie znajomości taboru Flirt 3 L-4268; 

 umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresowych; 

 umiejętność bardzo dobrej koncentracji, odpowiedzialność i zdecydowanie; 

 dyspozycyjność. 

7. 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 11 stycznia 2019 r., do godz. 13:00 
w siedzibie Zamawiającego: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. al. Piłsudskiego 12, 
90-051 Łódź. 
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8. Kryteria wyboru odpowiedzi na zapytanie 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. 

9. Osoba uprawniona do kontaktów 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Ryszard Antczak, tel. 887 870 454,  
e-mail: ryszard.antczak@lka.lodzkie.pl  

 

Składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne celem podjęcia pracy będą przyjmowane 
i rozpatrywane wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie dot. świadczenia usług (zlecenia): 
Maszynista; (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
  

mailto:ryszard.antczak@lka.lodzkie.pl
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Załącznik nr 1  

do Zapytania na świadczenie usług: 

Maszynista  

 

 

OFERTA 
w odpowiedzi na Zapytanie dot. 

świadczenia usług (zlecenia): Maszynista  
 

 

Dane zainteresowanej/-ego: 

Imię i nazwisko:  .......................................................................................................................  

Adres:  ......................................................................................................................................  

Numer telefonu:  .......................................................................................................................  

E-mail:  .....................................................................................................................................  

Ja niżej podpisana/-y 

 .................................................................................................................................................  

 
1. oświadczam, że: 

 zapoznałam/-em się z Zapytaniem dot. świadczenia usług (zlecenia): Maszynista, 
 posiadam uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych z napędem (licencja, 

świadectwo), 
 posiadam znajomość taboru Flirt 3 L-4268, 
 mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie przez mnie czynności Maszynisty, 

2. oferuję stawkę godzinową w wysokości: ……………… (słownie: 
………………………………………………………./100) złotych brutto za pełnienie 
obowiązków Maszynisty; 

3.  

………….……………….………   …………………………….……………….……… 
Miejscowość i data   Czytelny podpis osoby zainteresowanej (imię i nazwisko) 


