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Warszawa, dnia 31 lipca 2018 r.

nr sprawy: BDG-WZPU.253.14.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza 
do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa 
kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, zwanego dalej 
„Projektem”, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” 
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 
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 świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa 

bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

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 wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

4.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
http://www.utk.gov.pl/
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 79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od momentu podpisania umowy przez okres 6 miesięcy, licząc 
od dnia zawarcia umowy, do momentu wyłonienia wykonawcy Studium Wykonalności Projektu lub do 
wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: 

6.2.1 w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, co najmniej 3 usługi, których przedmiotem było lub jest świadczenie 
doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których 
przynajmniej jedna usługa obejmowała lub obejmuje: 

 przygotowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności, oraz 
doradztwa związanego z oceną złożonych ofert 
lub

 opracowanie studium wykonalności.
6.2.2 dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie jak poniżej:
a) kierownik zespołu - osoba posiadająca minimum 3 letnie, licząc w ciągu ostatnich pięciu 

lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe 
potwierdzone udziałem w realizacji przynajmniej trzech usług, z których przynajmniej 
jedna usługa obejmowała lub obejmuje: 

 przygotowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 
o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności, 
lub

 opracowanie studium wykonalności;
b) specjalista ds. postępowań publicznych - osoba posiadająca minimum 3 letnie, licząc 

w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 
doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych, potwierdzone udziałem 
w realizacji przynajmniej trzech usług doradztwa dotyczącego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, z których każde miało wartość równą lub 
przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przynajmniej jedna z wykazanych usług 
obejmowała doradztwo związane z oceną złożonych ofert;

Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła funkcje kierownika zespołu i specjalisty 
ds. postępowań publicznych z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże kompetencje zawodowe 
tej osoby w każdym z wymaganych obszarów.
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6.3. 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.

6.4. Zamawiający zastrzega, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca usługi (jako osoba fizyczna) zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że:

a) nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji 
Programów Operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące), chyba 
że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie wynagrodzenia takiej 
osoby;

b) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych 
z Unii Europejskiej oraz działań finansowanych z innych źródeł, a także czas 
zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami nie może 
przekraczać łącznie 276 godzin miesięcznie.

7. TERMIN ZWIĄZANIA 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:

 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,

 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich sześciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, będących warunkiem udziału w postępowaniu, zgodny ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie.

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

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

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

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



Zapytanie Ofertowe BDG-WZPU.253.14.2018: str. 4

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

8.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
9.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy 

Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy w kopercie 
oznaczonej dopiskiem „BDG-WZPU.253.14.2018 – Projekt Poprawa bezpieczeństwa kolejowego 
poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”.

9.2. Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku w temacie wiadomości należy 
wpisać „BDG-WZPU.253.14.2018 – Projekt Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę 
Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. Wykonawca określa ryczałt miesięczny z tytuły realizacji przedmiotu zamówienia oraz całkowitą 

wartość zamówienia brutto 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 podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie 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.

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60 %
2. Doświadczenie 40 %

11.2. Punktacja w ramach kryterium „CENA” zostanie obliczona na podstawie ceny brutto przedmiotu 
zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Powyższa cena zostanie 
obliczona według wzoru:   

𝐶 =
𝐶𝑁
𝐶𝐵 × 60 (𝑝𝑘𝑡)

gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium „CENA”,
CN – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
CB – cena brutto badanej oferty.
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11.3. Punktacja w ramach kryterium „DOŚWIADCZENIE” zostanie obliczona na podstawie 
doświadczenia i kwalifikacji osób przeznaczonych do realizacji danego zamówienia, wskazanych 
w wykazie osób, w części dotyczącej informacji ponad niezbędne minimum do oceny ofert. 
Maksymalna liczba punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40 pkt. 
11.3.1. Ocenie podlegać będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

o którym mowa w:
a) pkt 6.2.2. lit. a przy zastosowaniu następującej punktacji:

 0 pkt za wykazanie niezbędnego minimum we wskazanym obszarze,

 10 pkt za każdą kolejną usługę obejmującą przygotowanie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie 
zamówienia na opracowanie studium wykonalności lub opracowanie 
studium wykonalności (maksymalnie do 30 pkt);

b) pkt 6.2.2. lit. b przy zastosowaniu następującej punktacji

 0 pkt za wykazanie niezbędnego minimum we wskazanym obszarze,

 5 pkt za każda kolejną usługę doradztwa dotyczącego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, z których każde miało wartość 
równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych obejmującą 
ocenę złożonych ofert;

11.4. Całkowita liczba punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych w kryteriach oceny ofert: „CENA” i „DOŚWIADCZENIE” zgodnie ze wzorem: 

P = C + D
gdzie:

P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,

C – ocena oferty w kryterium „CENA”,

D – ocena oferty w kryterium „DOŚWIADCZENIE”.

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

11.6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów „CENA” i „DOŚWIADCZENIE” 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.
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13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
13.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ani częściowych.
13.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub informacji składanych przez 

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

13.5.1. Treść oferty jest niezgodna z Zapytaniem Ofertowym,
13.5.2. Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.4., lub złożone wyjaśnienia 

potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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 osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 5)
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