
 
 

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU 
 

Numer sprawy: 2022/01/00044 
 
 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w wysokości 126 532 

644,00 zł całkowicie wpłaconym, NIP 554-030-92-29 (dalej jako „PLB”),  

 

             niniejszym ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie: 

Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port Lotniczy 

Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 19 października 2019 roku oraz 

ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):  

 

Środki do zimowego utrzymania nawierzchni po lotniczej stronie lotniska. 

 

Poz. Przedmiot ogłoszenia Ilość Jedn. 

1. 

 

 

Płyn (mrówczan potasu). 

 

Płyn należy dostarczyć w paleto-pojemnikach po 1000 litrów. 

 

Cena musi zawierać koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego.      

 

Środki chemiczne muszą spełniać aktualne normy AMS 1435D dla środków 
płynnych oraz AMS 1431E dla środków stałych (prosimy o załączenie 
stosownej dokumentacji). 
 
Dodatkowo wymagane jest pozytywne orzeczenie ITWL dla dostarczanych 
środków (prosimy o załączenie stosownej dokumentacji).  
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Pozostałe warunki – zgodnie z załączonym wzorem umowy. 

Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Łukasz Hałajda, e-mail: l.halajda@bzg.aero, 

tel. 00 48 52 365 46 31. 

 

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: l.halajda@bzg.aero. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (znaczenie kryteriów i sposób oceny oferty): cena – 100 %. 

 

Do etapu negocjacji zaproszeni zostaną trzej oferenci, których oferty zostaną ocenione najwyżej zgodnie z 

powyższym kryterium.  

 

mailto:l.halajda@bzg.aero


Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etap ie, 

bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też do nie podpisania zamówienia z wyłonionym 

Wykonawcą. 

 
Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy (należy dołączyć pełnomocnictwo oraz 

dokumenty rejestrowe firmy) oferta winna być przesłana drogą elektroniczną jako załącznik (skan PDF). 

(l.halajda@bzg.aero). 

 

Termin składania ofert upływa dnia: 04.02.2022 o godz. 12:00. 

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty będzie miało miejsce w siedzibie PLB S.A.    

 


