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ZAPYTANIE 
 

 

W ramach procedury rozpoznania rynku na wykonanie oznaczeń numerów siedzeń oraz 
miejsc uprzywilejowanych w pojazdach Flirt zwracam się z prośbą o wskazanie ceny za 
wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. 

1. Przedmiot zamówienia: 

I. 960 oznaczeń numerów siedzeń w pojazdach Flirt. Pojedyncze oznaczenie 
zawiera 2 numery siedzeń (pierwsze miejsce od okna, drugie od środka). Oznaczenie 
to jest wykonane na materiale w kolorze wyłącznie tekstem w alfabecie Braille’a.  

Montaż etykietki z tyłu fotela, na materiale plastikowym lub w jego pobliżu (materiał 
plastikowy lub szklany). Etykieta zawiera - logo ŁKA, numery siedzeń (druk zwykły lub 
wypukły), numery siedzeń w Braille'u, kod QR umożliwiający ich alternatywny odczyt. 
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Oznaczenie jest zintegrowane z tagiem NFC. Po zetknięciu się z kodem telefon 
komórkowy w systemie Android oraz iOS powinien przekazać informację o numerach 
siedzeń i które z nich jest zlokalizowane od strony okna, numerze pojazdu (od 1 do 
20), informację czy miejsce to znajduje się w strefie rezerwacji miejsc. Odczyt takiego 
numeru powinien być możliwy z dowolnego smartfonu zgodnego z NFC, a w 
przyszłości również za pośrednictwem aplikacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
(niezbędne jest przekazanie danych technicznych umożliwiających wdrożenie takiej 
możliwości).  

Dostawca udziela gwarancji 2-letniej na trwałość oznaczeń i jest zobowiązany do 
uzupełniania ewentualnych braków w oznaczeniach w ciągu 2 lat okresu gwarancji. 
ŁKA będzie dokonywać przeglądu raz w miesiącu i przekazywać informacje o 
ewentualnych brakach w oznaczeniach. Braki te powinny być uzupełnione w ciągu 
maksymalnie miesiąca od zgłoszenia.  

Usługa powinna obejmować wykonanie, wysłanie przedmiotu zamówienia i montaż 
etykiet wspólnie z zamawiającym przynajmniej w 4 pojazdach.   

II. Wykonanie etykiet bez oznaczeń Braille z informacją o pierwszeństwie miejsc. 
Projekt będzie przekazany przez Zamawiającego. Liczby etykiet: 

a. 250 etykiet wielkości 15 x 9 cm, naklejanych na ścianie pojazdu, 
b. 40 etykiet 15 x 9 cm, naklejanych na ścianie pojazdu, 
c. 60 etykiet 20 x 25 cm, naklejanych na szybę pojazdu, 
d. 100 etykiet 20 x 25 cm, naklejanych na szybę pojazdu, 
e. 50 etykiet wielkości 15 x 9 cm, naklejanych na ścianie pojazdu. 

Samoprzylepne etykiety muszą być wykonane z materiału o minimalnej trwałości 5 lat, 
powierzchnia etykiety musi być odporna na zabrudzenia i odbarwianie, a po 
ewentualnym odklejeniu nie pozostawiać śladów na ścianie pojazdu. 

Usługa powinna obejmować wykonanie i wysłanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Usługa zostanie wykonana do 31 stycznia 2020 roku. 

3.  Warunki płatności. 

Po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia fakturę. 
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 

W odpowiedzi na zapytanie prosimy przesłać wypełniony formularz ofertowy. Wymienione 
dokumenty należy przesłać w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail 
ewa.raczynska-bulawa@lka.lodzkie.pl. w terminie do dnia 31.12.2019.  

mailto:ewa.raczynska-bulawa@lka.lodzkie.pl.


 

 

 

 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

 

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą brane pod uwagę. 

5. Kryteria wyboru oferty. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów. 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Ewa Raczyńska-Buława, tel. +48 887 870 522, 
e-mail ewa.raczynska-bulawa@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. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobligowany będzie 
do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3  
do niniejszego zapytania. 

7. Obowiązek informacyjny RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, 
REGON: 100893710 (dalej: „Administrator”); 

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na mocy odpowiednich przepisów prawa;  
b. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawnych regulujących 

mailto:ewa.raczynska-bulawa@lka.lodzkie.pl.
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udzielanie zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych 
wynikają z ww. przepisów prawnych;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących - jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku ze strony Administratora, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania w 
szczególności o podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami regulującymi 
udzielanie zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
 

 

  


