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ŁKA.ZPK.271.2.2022       Łódź, dnia 3 sierpnia 2022 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 mających na celu pilotowanie  Maszynistów Spółki 
„ŁKA” na odcinku linii kolejowej 25 - Gałkówek-Mikołajów, na którym nie mają oni znajomości 
szlaku. 
 
2. Czas trwania umowy: 

Umowa obowiązywać będzie od dnia 8 sierpnia 2022 do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 
 
3. Czas wykonywania czynności: 

Maksymalna ilość godzin we wskazanym terminie to 136. Terminy będą indywidualnie ustalane  
z  Zamawiającym. 
 
4. Wymagania: 

− udokumentowana znajomość odcinka linii kolejowej 25 - Gałkówek-Mikołajów, 

− umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresowych, 

− umiejętność bardzo dobrej koncentracji, odpowiedzialność i zdecydowanie, 

− dyspozycyjność. 
 
5. Miejsce i termin odpowiedzi na zapytanie 

Odpowiedź na zapytanie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania i przesłać na adres e-mail lukasz.frankowski@lka.lodzkie.pl w terminie do dnia  
6 sierpnia 2022 roku, do godz. 16:00 lub złożyć osobiści do dnia 5 sierpnia 2022 roku, do godz. 15:30 
w siedzibie Spółki mieszczącej się w Łodzi, przy. al. Piłsudskiego 12 (pokój nr 1301, XIII piętro)  
 
6. Kryteria wyboru odpowiedzi na zapytanie. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. 
 

7. Osoba uprawniona do kontaktów. 
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pan Łukasz Frankowski, tel. 887-870-286, e-mail 
lukasz.frankowski@lka.lodzkie.pl   
 
8. Inne postanowienia: 

− 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. 

− Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:  

− złożonych po terminie składania ofert określonym w pkt 6 powyżej, 

− złożonych przez Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu określonego w pkt 5 powyżej. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  
bez podania przyczyny.  
 

9. Obowiązek informacyjny RODO 
Składane przez Państwa „Ofert” będą przyjmowane i rozpatrywane wyłącznie w odpowiedzi na 
Zapytanie dotyczące świadczenia usług 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). 

  

mailto:lukasz.frankowski@lka.lodzkie.pl
mailto:lukasz.frankowski@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: 59.369.000,00 zł 

 

Załącznik nr 1  

do Zapytania na świadczenie usług: 

pilotowania Maszynistów Spółki „ŁKA”  

 

OFERTA 
w odpowiedzi na Zapytanie dot. 

Pilotowania  Maszynistów Spółki „ŁKA” na odcinku linii kolejowej 
25 - Gałkówek-Mikołajów, na którym nie mają oni znajomości szlaku 

 
 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwisko i Imię:  ......................................................................................................................  

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

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

 
1. oświadczam, że: 

− zapoznałem się z Zapytaniem dot. pilotowania Maszynistów Spółki „ŁKA” na odcinku 
linii kolejowej 25 - Gałkówek-Mikołajów, na którym nie mają oni znajomości szlaku, 

− posiadam udokumentowaną znajomość odcinka linii kolejowej 25 - Gałkówek-

Mikołajów, 

− posiadam umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresowych, 
− posiadam umiejętność bardzo dobrej koncentracji, odpowiedzialność i zdecydowanie, 
− jestem dyspozycyjny. 

2. oferuję stawkę godzinową netto w wysokości: ………………..……………………………… 
(słownie: …………………………….……………/100) za pełnienie obowiązków wskazanych 
w Zapytaniu. 

 

 

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


