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UNIEWAŻNIONE Opracowanie i wykonanie
interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci
trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i
wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby
prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu
Kampania Kolejowe ABC
08.02.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i
wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech
aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji
mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach
Projektu "Kampania Kolejowe ABC”

18.05.2018 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 i 3

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie
Części 2 i 3 przedmiotu zamówienia. 

25.04.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie
Części 1 przedmiotu zamówienia.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



30.03.2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające informacje z otwarcia ofert.

14.03.2018 r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym zostało przekazane do publikacji w DUUE
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
oraz miejsca otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 30.03.2018 r. godz. 10:30
Otwarcie ofert: 30.03.2018 r. godz. 11:00

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania
Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w
Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część 1: Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci
trzech aplikacji na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa
na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów interaktywnych.

Część 2: Opracowanie i wykonanie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry
symulacyjnej kontrolowanej za pomocą pada na potrzeby prowadzenia zajęć
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI
szkoły podstawowej oraz dostawa systemu urządzeń do głosowania.

Część 3: Opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej, na podstawie wytycznych
Zamawiającego, na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa
na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym opracowanie
wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie
filmu promocyjnego o aplikacji mobilnej w formie animacji.

Terminy realizacji:



Część 1 – do 31 lipca 2018 r.

Część 2 – do 14 września 2018 r.

Część 3 – do 28 września 2018 r.

Kryteria oceny ofert:

Część 1 i 2

Cena: 40 %
Doświadczenie: 30 %
Jakość: 30 %

Część 3

Cena: 40 %
Doświadczenie: 20 %
Jakość: 40 %

Termin składania ofert:

19 marca 2018 r. godz. 10:30

PLIKI DO POBRANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 I 3
[pdf] Informacja o unieważnieniu w Części 2 i 3 (216.46 KB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1
[pdf] Informacja o unieważnieniu Części 1 (214.42 KB)

OTWARCIE OFERT
[pdf] Informacja z otwarcia ofert (223.53 KB)

UJEDNOLICONE WERSJE DOKUMENTÓW
[pdf] SIWZ - wersja ujednolicona na 14.03.2018 (781.51 KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
[pdf] Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE (87.76 KB)
[pdf] sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu (404.28 KB)
[pdf] Ogłoszenie o zamówieniu (203.1 KB)
[pdf] Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji (499.42 KB)

https://bip.utk.gov.pl/download/2/1674/BDG-WZPU2531201831ASzinformacjaouniewaznieniuCzesci2i3.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1674/BDG-WZPU2531201831ASzinformacjaouniewaznieniuCzesci2i3.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1653/BDG-WZPU2531201823ASzinformacjaouniewaznieniuCzesci1.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1653/BDG-WZPU2531201823ASzinformacjaouniewaznieniuCzesci1.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1612/BDG-WZPU253120186ASzinformacjazotwarciaofert.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1612/BDG-WZPU253120186ASzinformacjazotwarciaofert.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1594/SIWZAplikacjeKolejoweABC1wersjaujednoliconana14032018-zmianaterminu.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1594/SIWZAplikacjeKolejoweABC1wersjaujednoliconana14032018-zmianaterminu.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1596/sprostowanieogloszenia2018-OJS053-118063-pl-ts.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1596/sprostowanieogloszenia2018-OJS053-118063-pl-ts.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1593/ogloszenie-sprostowanie2.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1593/ogloszenie-sprostowanie2.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1537/ogloszenieozamowieniu2018-OJS027-058903-pl-ts.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1537/ogloszenieozamowieniu2018-OJS027-058903-pl-ts.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1538/ENOTICES2018-021579-NF14-PL1.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1538/ENOTICES2018-021579-NF14-PL1.pdf


SIWZ
[pdf] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (450.92 KB)
[docx] Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (324.14 KB)
[docx] Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (202.62 KB)
[docx] Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług (192.42 KB)
[docx] Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób (210.05 KB)
[docx] Załącznik nr 5 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (46.58 KB)
[docx] Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (219.26 KB)
[xml] JEDZ wersja elektroniczna (130.13 KB)

METADANE
Data publikacji : 08.02.2018

Data modyfikacji : 26.07.2018
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG

Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański

https://bip.utk.gov.pl/download/2/1528/SIWZ.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1528/SIWZ.pdf
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1529/Z-1OPZ1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1529/Z-1OPZ1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1530/Z-2Formularzofertowy1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1530/Z-2Formularzofertowy1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1531/Z-3Wykazuslug1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1531/Z-3Wykazuslug1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1532/Z-4Wykazosob1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1532/Z-4Wykazosob1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1533/Z-5JEDZ1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1533/Z-5JEDZ1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1534/Z-6Wzorumowy1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1534/Z-6Wzorumowy1.docx
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1536/JEDZwersjaelektroniczna.xml
https://bip.utk.gov.pl/download/2/1536/JEDZwersjaelektroniczna.xml
https://bip.utk.gov.pl/bip/rejestr/373,dok.html

