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Warszawa, dnia 07 grudnia 2017 r.

nr sprawy: BAF-WZPL.235.18.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza 
do złożenia oferty na dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC.

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.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: 22 749 14 00, fax: 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

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 Wykonawcy każdorazowo posługują się 
numerem sprawy określonym w Zapytaniu Ofertowym.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579), zwanej dalej „ustawą pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy 
ustawy pzp. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem  zamówienia jest dostawa odzieży dla edukatorów na potrzeby Kampanii 

Kolejowe ABC.
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania 

Ofertowego.
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4.3 W ramach oferty Wykonawca przedstawi dokładny opis wraz z wizualizacją poszczególnych 
elementów odzieży i technik znakowania (nadruku) oraz próbki odzieży.

4.4 Opis szczegółowych zasad, warunków realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

4.5 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę 

w ofercie, jednak nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy. 
5.2 Zamówienie musi być dostarczone w dni robocze, w godzinach 8.15–16.15, przez dni robocze 

należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
w Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)., do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego, 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia w zakresie dostaw odzieży z nadrukami, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie – wykonali minimum trzy dostawy odpowiadające swoim 
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i dostawy te zostały wykonane 
należycie, co Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowny dokument (referencje, 
zaświadczenia lub inne równoważne), przy czym wartość każdej zrealizowanej dostawy 
wynosiła co najmniej 35 000 zł brutto;

6.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia 
– nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści załączonych 
dokumentów, wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
wymagane warunki udziału w postępowaniu.

7. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
7.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

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 powinna zawierać:

a) wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w pkt 6.1 lit. a, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oraz dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonanie;
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b) dokładny opis wraz z wizualizacją wszystkich elementów odzieży i technik znakowania 
(nadruku), o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;

c) próbki (po jednej sztuce) odzieży w dowolnym kolorze wraz z przykładowym nadrukiem 
wykonanym w minimum dwóch kolorach:

 koszulka z krótkim rękawem w rozmiarze M damskim,
 koszulka z długim rękawem w rozmiarze M damskim,
 bluza softshell w rozmiarze M damskim,
 bezrękawnik pikowany w rozmiarze M damskim.

8.3 Wymagane próbki, o których mowa w pkt 8.2 lit. c, powinny przedstawiać oferowane wykonanie 
danego przedmiotu zamówienia objętego próbką. Próbki muszą być oznakowane zgodnie z metodą 
nadruku określoną w OPZ, nie muszą jednak zawierać elementów graficznych (oznaczeń) 
wymaganych przez Zamawiającego. Cechy jakościowe próbek, takie jak estetyka i jakość 
wykonania, będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów oferowanych przez Wykonawcę 
oraz będą podlegały ocenie jakościowej. 

8.4 Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą próbki zostaną zwrócone wszystkim pozostałym 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 

8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.6 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8.7 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione, wymienione 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.8 Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

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

8.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 9.00 w siedzibie 
Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę 
należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.235.18.2017 – dostawa odzieży 
dla edukatorów na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1 Wykonawca określa łączną cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych 

netto, stawki VAT oraz łącznej wartości netto i brutto zamówienia w Formularzu Ofertowym, 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.

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

10.3 Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.
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10.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy 
i nie będą podlegały zmianom.

10.5 Zamawiający informuje, że w treści oferty potencjalnego Wykonawcy poprawi w szczególności 
oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji 
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty;

b) niewpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie).

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:

Kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 40%

2 Termin realizacji 20%

3. Estetyka i jakość wykonania 40%

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium – 1% = 1 pkt.

11.2 Punktacja w ramach kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie całkowitej wartości 
zamówienia brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena zostanie obliczona 
według wzoru:   

        𝐶 =
𝐶𝑁
𝐶𝐵 × 40 (𝑝𝑘𝑡)

gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium „Cena”,
CN – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
CB – cena brutto badanej oferty.

11.3 Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie, wyrażonego w dniach.:

11.3.1  za zadeklarowanie terminu wynoszącego 60 dni – 0 pkt,
11.3.2  za zadeklarowanie terminu wynoszącego 50 dni – 5 pkt,
11.3.3  za zadeklarowanie terminu wynoszącego 40 dni – 10 pkt,
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11.3.4 za zadeklarowanie terminu wynoszącego 30 dni – 20 pkt, co stanowi maksymalną 
wartość punktową, jaką można uzyskać w niniejszym kryterium.

11.4 W przypadku deklaracji Terminu realizacji dłuższego niż 60 dni lub braku deklaracji Terminu 
realizacji Zamawiający przyjmie do oceny i do umowy Termin realizacji równy 60 dni.

11.5 W przypadku deklaracji Terminu realizacji krótszego niż 30 dni Zamawiający przyjmie do oceny 
i do umowy Termin realizacji równy 30 dni.

11.6 W kryterium „Termin realizacji” przyjęto, że punkty przyznane zgodnie z powyższymi zasadami 
stanowić będą ostateczną wartość punktową w tym kryterium.

11.7 Kryterium „Estetyka i jakość wykonania” będzie rozpatrywane na podstawie próbek odzieży, 
o których mowa w pkt 8.2. lit. c. Każda próbka będzie podlegać indywidualnej ocenie przez każdą 
z czterech (4) oceniających osób. Każdej próbce zostaną przyznane punkty w poniższych 
kategoriach według następujących zasad:

a) precyzja wykonania próbki (0-10 pkt):
1) 0 pkt – niska precyzja: 3 zastrzeżenia oceniającego lub więcej (np. krzywe szwy, 
przebarwienia materiału, itp.)
2) 5 pkt – zadowalająca precyzja: 1–2 zastrzeżenia oceniającego,
3) 10 pkt – wysoka precyzja: brak zastrzeżeń;

b) jakość nadruku (0-10 pkt):
1) 0 pkt – niska jakość: 3 zastrzeżenia zamawiającego lub więcej (np. przebarwienia 
w ramach jednego koloru, ubytki na krawędziach nadruku, łączeniach kolorów 
lub wewnątrz nadruku)
2) 5 pkt – zadowalająca jakość: 1–2 zastrzeżenia oceniającego,
3) 10 pkt – wysoka jakość: brak zastrzeżeń.

11.8 Liczbę punktów, jaką uzyska próbka w ramach oceny indywidualnej, stanowić będzie średnia 
arytmetyczna ocen w wyżej wymienionych kategoriach – maksymalnie próbka może uzyskać 
10 pkt.

11.9 Całkowitą wartość punktową próbki stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen indywidualnych 
tej próbki – maksymalnie próbka w ocenie całkowitej może uzyskać 10 pkt.

11.10 Liczbę punków stanowić będzie suma punktów przyznana poszczególnym próbkom w ocenie 
całkowitej – maksymalnie w ramach kryterium „Estetyka i jakość wykonania”  można uzyskać 
40 pkt.

11.11 Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert: „Cena”, ,,Termin realizacji”, „Estetyka i jakość 
wykonania”, zgodnie ze wzorem:

P = C + T + J
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gdzie: 
P –  łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,
C – ocena oferty w kryterium „Cena”,
T – ocena oferty w kryterium „Termin realizacji”,
J – ocena oferty w kryterium „Estetyka i jakość wykonania”.

11.12Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów określonych w Zapytaniu Ofertowym.

11.13 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów „Cena”, „Termin realizacji” i „Estetyka i jakość 
wykonania”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeśli zaś będą 
to oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli 
równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.

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.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
13.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych 

przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
13.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) treść oferty jest niezgodna z Zapytaniem Ofertowym, tj. w szczególności w przypadku 
niedostarczenia przez Wykonawcę próbnych materiałów używanych do wykonania: koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem, bluzy z polaru oraz bezrękawnika 
pikowanego;

b) Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 13.4 lub złożone wyjaśnienia 
potwierdzą, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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13.7 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a potencjalnym Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorującego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. WZÓR UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu 
Ofertowym oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

15. ZAŁĄCZNIKI
1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (Załącznik nr 3)
4. Wykaz wykonanych dostaw (Załącznik nr 4)

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PRAW PASAŻERÓW
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