
ZAPROSZENIE 
 DO WZIĘCIA UDZIAŁU POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ 

POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO INSTALACJI NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH NA 
TERENIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN 

 
WARUNKI 

 
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na 
dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie 
Portu Lotniczego Lublin (PLL) 
 
I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA 
 
Port Lotniczy Lublin S.A 
Terminal Pasażerski 
21-045 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 
 
II PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 
 

1. Przedmiotem postępowania jest wybór Dzierżawcy powierzchni przeznaczonych 
do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin, 
obejmującym: 
a) wnętrze terminala pasażerskiego; 
b) piesze ciągi komunikacyjne w obrębie budynku terminala pasażerskiego; 
c) wyspy oraz obszar parkingów zlokalizowanych po obu stronach terminala 

pasażerskiego; 
d) teren dworca kolejowego będącego częścią terminalu pasażerskiego 
e) pas drogowy dróg wewnętrznych PLL; 

 
2. Wykaz powierzchni oraz ich lokalizacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia 
 

 
 

III ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA 
 

1. Postepowanie przygotowuje i przeprowadza Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Lublinie zwana dalej Wydzierżawiającym lub PLL. 

2. W postępowaniu może wziąć udział każdy przedsiębiorca, niezależnie od jego 
formy prawnej, miejsca rejestracji czy struktury własności, który spełni 
szczegółowe kryteria określone w Dziale IV niniejszego ogłoszenia. 

3. Wszystkie koszty udziału w postępowaniu oraz przygotowania oferty pokrywa 
Oferent. 

4. Z ubiegania się o udział w postępowaniu wyklucza się: 
 

a) podmioty, które w związku z wykonywaniem działalności wyrządziły szkodę 
swoim kontrahentom jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 



b) podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe 
lub ogłoszono upadłość; 

c) podmioty zalegające z uiszczaniem podatków oraz obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych; 

d) osoby fizyczne lub członkowie organów zarządzających, którzy zostali 
prawomocnie skazani za przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciw 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

e) Oferentów, którzy złożyli oferty po terminie przewidzianym w ogłoszeniu. 
f) Oferentów, którzy zgłosili oferty niepełne lub nie spełniających warunków 

przystąpienia do Pierwszego Etapu Postępowania, określonych w Części IV 
niniejszego Ogłoszenia. 

 
PLL wymaga złożenia przez uczestnika postępowania stosownego oświadczenia o 
spełnieniu powyższych warunków. Oświadczenie traktowane jest jako integralna 
część oferty. 
 
5. Postępowanie ma charakter niejawny. Nie przewiduje się publicznego otwierania 

ofert oraz informowania o ilości i biorących udział w postępowaniu firmach 
Oferentów. 

6. Weryfikacji, oceny i wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Port Lotniczy 
Lublin S. A. 

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do: 
 
a) odwołania postępowania lub zmiany jego warunków; 
b) unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn; 

 
w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów, którzy 
złożyli oferty. 

 
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tylko na wybrany rodzaj 

powierzchni lub wybrany rodzaj nośników umieszczanych na określonych 
powierzchniach. 

 
9. Oferty należy składać w jednym wariancie dla 5 letniego okresu trwania umowy. 
10. Okres obowiązywania umowy najmu wynosi 5 lat.  
11. Postępowanie ofertowe uważa się za ważne o ile wpłynie co najmniej jedna 

oferta spełniająca wszystkie wymogi postępowania. 
12. Okres związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni. 

 
 
 
IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT 
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania – konkursu ofert jest: 
 

1. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty na wzorze Formularza Ofertowego, 
stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego Ogłoszenia z zastrzeżeniem, że 



oferta będzie zawierała propozycję stawki gwarantowanego czynszu 
miesięcznego dla wszystkich zdefiniowanych w ofercie powierzchni. 

2. Złożenie dokumentów zgodnie z listą wymaganych dokumentów, stanowiącą 
Załącznik numer 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

3. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działalności 
polegającej na zarządzaniu powierzchniami reklamowymi w miejscach 
użyteczności publicznej w tym w co najmniej jednym porcie lotniczym na terenie 
Unii Europejskiej. 

 
 
V FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania Ofert upływa 5 kwietnia 2013 roku. 
2. Oferty powinny zostać złożone w sekretariacie Biura Zarządu Portu Lotniczego 

Lublin (adres: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1) 
3. Oferta powinna zostać złożona w formie wypełnionego Formularza Ofertowego 

wraz z dołączonymi  wymaganymi dokumentami, w zamkniętej, 
nieprzeźroczystej kopercie lub paczce z napisem: OFERTA NA NA DZIERŻAWĘ 
POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO INSTALACJI NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH 
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN . Oferta może zostać dostarczona do 
spółki na wskazany powyżej adres osobiście, pocztą lub za pośrednictwem 
kuriera. Oferta oprócz wymaganych przez Wynajmującego dokumentów może 
zawierać przykłady instalacji nośników reklamowych na powierzchniach 
dzierżawionych w innych lokalizacjach wskazanych w pkt IV. 3. 

 
4. Oferta powinna zawierać: 

 
4.1 Imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Oferenta albo nazwę lub firmę 

wraz z adresem siedziby – w przypadku gdy Oferentem jest osoba prawna; 
Ponadto adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktów z 
Oferentem; 
 

4.2 Koncepcję zarządzania powierzchnią reklamową na terenie PLL 
uwzględniającą: 
a) inwentaryzację powierzchni znajdujących się w poszczególnych częściach 

Portu Lotniczego Lublin wraz z dokładnym opisem proponowanych 
nośników reklamowych i ich specyfikacją techniczną. W przypadku 
propozycji wykorzystania istniejących elementów architektonicznych 
(ściany, konstrukcje stalowe, przeszklenia) oferta powinna zawierać 
informacje o sposobie mocowania, wadze oraz rodzaju nośnika 
wykorzystywanego do ekspozycji treści reklamy; 

b) wizualizację nośnika na każdej z powierzchni zawartych w ofercie; 
c) opis  produktów reklamowych; 

 
4.3 Informację na temat planowanej strategii sprzedaży produktów 

reklamowych, uwzględniającą: 
a) sposób kształtowania cen; 



b) warunki udostępniania nośników użytkowanych przez Oferenta na 
potrzeby własne PLL w celu promocji usług Wydzierżawiającego, miasta i 
regionu; 

c) warunki udostępniania nośników użytkowanych przez Oferenta na 
potrzeby kontrahentów Portu Lotniczego Lublin; 

d) warunki handlowe (prowizja od wartości sprzedaży) dla Portu Lotniczego 
Lublin za pozyskanie klienta korzystającego z usług Oferenta; 

4.4 Uproszczony biznesplan uwzględniający w szczególności wartość nakładów 
na produkcję i montaż nośników. 

4.5 Referencje 
4.6 Wymagane oświadczenia i dokumenty 
4.7 Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 3). W przypadku 

podpisów składanych przez pełnomocnika – również pełnomocnictwo. 
4.8 Informacje szczegółowe o ofercie w formie drukowanej i/lub elektronicznej 

dostarczonej na dysku CD/DVD lub dysku flash w formacie PDF, DOCX, XLS, 
JPG 

 
VI OCENA OFERT ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA  
 

1. Wydzierżawiający dokona oceny ofert w ciągu 30 dni roboczych od terminu 
składania ofert, określonego w części V punkt 1 niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 
 

2.1 Ocena formalna – poprawność złożenia oferty oraz stwierdzenie kompletu 
dokumentów stanowiących załączniki do oferty. W przypadku stwierdzenia 
braków formalnych w ofercie, Wydzierżawiający nie przewiduje wzywania 
Oferenta do uzupełniania złożonej oferty. 
 

2.2 Ocena merytoryczna złożonych ofert stanowi 30% wagi całościowej oferty i 
dokonywana będzie poprzez uwzględnienie następujących kryteriów: 
a) typy nośników oraz ich ilość (maksymalnie 5 punktów) 
b) wizualizacja i aranżacja przestrzeni reklamowej Portu Lotniczego Lublin 

(maksymalnie 15 punktów) 
c) łączna ilość powierzchni nośników reklamowych wyrażona w metrach 

kwadratowych (maksymalnie 5 punktów); 
d) opis planowanej strategii sprzedaży produktów reklamowych 

(maksymalnie 5 punktów) 
 

Maksymalna ocena merytoryczna nie może być wyższa niż 30 punktów. 
 

2.3 Dwie najwyżej ocenione pod względem merytorycznym oferty przejdą do 
drugiego etapu postępowania  - oceny ekonomicznej złożonych ofert, która 
stanowi 70% wagi całościowej oferty i dokonywana będzie poprzez 
uwzględnienie następujących kryteriów: 
a) wysokość czynszu minimalnego (maksymalnie 50 punktów); 
b) wysokość prowizji (maksymalnie 20 punktów) 

 
Maksymalna ocena ekonomiczna nie może być wyższa nić 70 punktów. 

 



2.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę ogólną – 
maksymalnie 100 punktów. 
 
 
 
VII  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. W przypadku gdy wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy, Port Lotniczy 
Lublin przysługuje prawo do wyboru oferty spośród pozostałych ofert 
uczestników oceny ekonomicznej ofert. 

2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, który na życzenie udostępnia 
Wydzierżawiający. Port Lotniczy Lublin S.A. dopuszcza negocjacje 
indywidualnych warunków umowy najmu z wyłączeniem elementów 
stanowiących kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 

3. Port Lotniczy Lublin umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej powierzchni 
będących przedmiotem postępowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

4. Na życzenie Oferentów Port Lotniczy Lublin udostępnia rzut terminala 
pasażerskiego w formacie .dwg 

 
IX OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE I DANE KONTAKTOWE 
 

1. Osobą odpowiedzialną za postępowanie ofertowe jest  
Ireneusz Dylczyk, Dyrektor Handlowy 
E-mail: commercial@airport.lublin.pl, 81 4581420 
 

2. W celu ustaleniu daty wizji lokalnej, Oferenci proszeni są o przesłanie propozycji 
terminu pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że proponowany termin nie 
będzie późniejszy niż data złożenia ofert. 

 
 
 

WYKAZ 
ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU 

– KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO 
INSTALACJI NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN 

 
Załącznik nr 1a: Plan (rzut) terminala  
Załącznik nr 1b: Plan układu drogowego wokół terminala pasażerskiego 
 
Załącznik nr 2: Lista dokumentów warunkujących pozytywną ocenę formalną oferty 
 
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy; 
 
Załącznik nr 4: Prognoza ruchu lotniczego stanowiąca podstawę do przedstawienia 
uproszczonego biznesplanu przedsięwzięcia;  
 
 

mailto:commercial@airport.lublin.pl

