
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, dnia 08 marca 2018 r.

nr sprawy: BDG-WZPU.251.54.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA BADANIE ROZDZIELNOŚCI RACHUNKOWEJ

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej „Zamawiającym”, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza 
do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie audytu/analizy kluczowych  
przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów dotyczących rachunkowości, określonych 
w art. 5 ust. 3c i 3d, art. 36g ust. 1, art. 37 ust. 3-8 określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o transporcie kolejowym”, a następnie przedstawienie wyników badania w formie raportu oraz 
przygotowanie wytycznych dla rynku w zakresie stosowania rachunkowości regulacyjnej 
w przedmiotowym zakresie, a także przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla pracowników 
Zamawiającego w zakresie doboru materiałów dowodowych, procedury i metodyki weryfikacji przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, przestrzegania przez 
przewoźników kolejowych przepisów dotyczących rachunkowości określonych w ustawie o transporcie 
kolejowym.
1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

tel.: (0‐22) 749 14 00, fax: (0‐22) 749 14 01

e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl,

strona internetowa: www.utk.gov.pl
2 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

2.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

2.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem sprawy 
określonym w Zapytaniu Ofertowym.

2.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: 
2.3.1 Agnieszka Osiadacz tel. 22 749 13 66
2.3.2 Tomasz Warsza tel. 22 749 13 58.

3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, 
do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienie realizowane będzie w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
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6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

6.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą.

7 WARUNKI UDZIAŁU

7.1 Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości.
7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.3 Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia.
7.4 Zamawiający w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności zamówienia oczekuje 

od Wykonawcy  spełnienia poniższych wymagań:
7.4.1 Wykonawca wykaże znajomość specyfiki podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym 

poprzez złożenie oświadczenia o przeprowadzaniu w ciągu ostatnich 3 lat audytu 
lub kontroli finansowej u przynajmniej jednego podmiotu działającego w branży kolejowej. 

7.4.2 Wykonawca wykaże doświadczenie w badaniu podmiotów o sumie bilansowej nie niższej 
niż 100 000 000,00 zł;

7.4.3 Wykonawca wykaże doświadczenie w przeprowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań 
finansowych (powyżej 40 rocznie);

7.4.4 Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów dotyczących 
rachunkowości w sektorach regulowanych (kolej, energetyka. telekomunikacja, rynek usług 
pocztowych itp.);

7.4.5 Wykonawca zapewni w formie oświadczenia, iż czynności podlegające zamówieniu 
przeprowadzi biegły rewident zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy 
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1089).

8 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

8.1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

8.2 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8.3 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę.

8.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym.

8.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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9 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 16 marca 2018 r. do godziny 16.15 w siedzibie Zamawiającego 
przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy w kopercie 
oznaczonej dopiskiem „[BDG-WZPU.251.54.2018] Oferta na badanie rozdzielności rachunkowej”.

9.2 Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości 
wpisać „[BDG-WZPU.251.54.2018] Oferta na badanie rozdzielności rachunkowej”.

10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości zamówienia 
w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego.

10.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.

10.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie 

będą podlegały zmianom.
11 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów
Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 100 %

11.2 Ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona w poz. „Całkowita wartość zamówienia brutto...” 
w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

11.3 Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według wzoru:

(Cn / Cob x 100) x 100% = ilość punktów
 gdzie:
   Cn – cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych, 
 Cob – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,
  100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
12 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

12.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której 
opublikowano Zapytanie Ofertowe.

12.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 
o miejscu i terminie podpisania umowy.

12.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 
niezbędne do wypełnienia treści umowy.
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13 WZÓR UMOWY

13.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
14 INNE INFORMACJE

14.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych 

przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
14.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15 ZAŁĄCZNIKI

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).
2. Formularz Ofertowy (załącznik nr 2).
3. Wzór Umowy (załącznik nr 3).

ALICJA KOZŁOWSKA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

REGULACJI RYNKU
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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