
Zapytanie ofertowe: str. 1

Warszawa, dnia 31 października 2018 r.

Nr sprawy BAI-WINI.040.8.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie 
stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – 

wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

1. Informacje ogólne: 
Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza 
do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Urząd Transportu Kolejowego, 
02-305 Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 134,
tel.: 227491400
e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl,

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu :
1) Wszelka korespondencja może być przekazywana pisemnie lub pocztą elektroniczną. Wszelkie 

dane dotyczące Zamawiającego, niezbędne do prawidłowego prowadzenia korespondencji 
zawarte są w pkt. 1 powyżej. W celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji Zamawiający 
preferuje komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, wszelkich oświadczeń 
oraz pełnomocnictwa.

3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać 
się numerem sprawy określonym w zaproszeniu.

4. Podstawa prawna:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego 
poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP 
Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX przez okres 24 miesięcy od dnia 2 stycznia 2019 r. 
– szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1.

6. Termin wykonania zamówienia 
24 miesiące od dnia 2 stycznia 2019 r.
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7. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2).
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

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

8. Miejsce oraz termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do  14 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
2) Ofertę można złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu 8:15 – 16:15 lub przesłać na adres 

siedziby Zamawiającego.
3) Ofertę można złożyć w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 1 niniejszego 
zaproszenia.

4) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5) Bez względu na formę złożenia oferty powinna ona być oznaczona na kopercie lub w temacie 

wiadomości numerem sprawy i krótkim opisem, umożliwiającym identyfikację korespondencji.

9. Inne postanowienia:
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów składanych przez Wykonawców 

w postępowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
3) Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą 

spełniającym warunki formalne, którego oferta została najwyżej oceniona.
4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5) Termin ważności oferty: 30 dni.

10. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena – 100%.
3) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może 
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

4) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
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11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej jako „RODO”,  Zamawiający 
informuje, że:

1) administratorem danych osobowych:
a) Wykonawców będących osobami fizycznymi lub odpowiednio: podmiotów 

udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu oraz podwykonawców,

b) członków organów Wykonawcy będącego osobą prawną albo jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub odpowiednio: podmiotów 
udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu oraz podwykonawców,

c) pełnomocników Wykonawcy,
d) osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub odpowiednio 

przez: podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu oraz podwykonawcę,

e) osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu Wykonawcy, które zostaną przekazane 
wraz z ofertą w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia 
publicznego, jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK) z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Transportu Kolejowego 
(UTK) – email: iod@utk.gov.pl;

3) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c 
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1,  będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 p.z.p.;

5) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, przechowywane będą przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia realizacji zamówienia, które zostanie udzielone w następstwie 
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo od 
dnia zakończenia postępowania jeżeli zostanie ono unieważnione lub nie zostanie zawarta 
umowa w spawie zamówienia publicznego;

6) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, posiadają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO 

z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz nie może naruszać integralności protokołu  z tego postępowania i jego 
załączników, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p.,

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 
na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) osobom fizycznym, o których mowa w pkt 1, nie przysługuje prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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12. Załączniki:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia 
2) Formularz ofertowy
3) Wzór projektu umowy

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
INFORMATYCZNEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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