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Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r.

BAF-WZPL.251.708.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na systematyczną dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej 

i elektronicznej na rok 2018.

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 
zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest systematyczna dostawa prasy w wersji 
papierowej i elektronicznej na rok 2018.

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, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

2.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem 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.

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 Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa prasy w wersji papierowej 
i elektronicznej na rok 2018 dla Urzędu Transportu Kolejowego. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na 2 części:

Część 1 – Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej.
Część 2 – Usługa dostępu do prasy krajowej w wersji elektronicznej.

http://www.utk.gov.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
http://www.utk.gov.pl/
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4.2 Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

4.3 Opis szczegółowych zasad, warunków realizacji umowy zawiera wzory umów dla 
Części I oraz dla Części II - stanowiące Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5  
do Zapytania Ofertowego.

4.4 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 
wymienione warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że:
5.2.1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat 

od daty ogłoszenia o naborze ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 
2 zamówienia, z których każde obejmuje:

a) Dla Części I – dostawę prasy w wydaniu papierowym o wartości równej lub 
wyższej niż kwota 20 000,00 zł brutto.

b) Dla Części II – świadczenie usług dostawy prasy w wydaniu elektronicznym, 
o wartości równej lub wyższej niż kwota 20 000,00 zł brutto każda.

5.3 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. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

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

7.2 Oferta powinna zawierać:
a) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, o których mowa w pkt 5.2.1, 

będących warunkiem udziału w postępowaniu, zgodny ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie.

7.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim 

http://www.utk.gov.pl/
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stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
7.3.1 zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
7.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
7.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego.
7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.
7.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

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

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo.

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

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

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

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Skan oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godziny 10:00. 
W temacie wiadomości wpisać „BAF-WZPL.251.708.2017Oferta na systematyczną 
dostawę prasy w wersji papierowej i elektronicznej na 2018 r.”.

9 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia dla danej części poprzez wskazanie cen 
jednostkowych za dany tytuł i łącznej wartości zamówienia w Formularzu Ofertowym.

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

9.3 Cena musi być wyrażona w walucie polskiej.
9.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

Umowy i nie będą podlegały zmianom.

http://www.utk.gov.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
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10 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT

10.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 100 %

10.2 Ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona w poz. „Łączna cena oferty brutto” dla 
każdej z części w Formularzu Ofertowym.

10.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spełniająca warunki 
określone w Zapytaniu Ofertowym.

11 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

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

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

11.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie 
informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.

12 INNE INFORMACJE

12.1 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem 
określonym w pkt. 4.1.

12.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji 

składanych przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania 
do wyjaśnień.

12.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny.

12.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
12.6.1 treść oferty jest niezgodna z Zapytaniem Ofertowym,
12.6.2 Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.4. lub złożone 

wyjaśnienia potwierdzą, że oferta jest niezgodna z Zapytaniem Ofertowym lub 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

12.6.3 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

http://www.utk.gov.pl/
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13 WZÓR UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w Zapytaniu Ofertowym oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 dla Części 
I oraz Załącznik nr 5 dla Części II.

14 ZAŁĄCZNIKI

14.1 Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1).
14.2 Formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
14.3 Wykaz wykonanych dostaw (Załącznik nr 3).
14.4 Wzór umowy dla Części I (Załącznik nr 4).
14.5 Wzór umowy dla Części II (Załącznik nr 5).

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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