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Departament Techniki i Wyrobów  

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia opisanego poniżej w Przedmiocie 
zamówienia. W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest 
oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, 
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie 
informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w 
szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i przeprowadzenie szkolenia 
„konstrukcja i mechanika pojazdów trakcyjnych”. Szkolenie dotyczyć ma pojazdów 
spalinowych, elektrycznych (w tym wielosystemowych), spalinowo elektrycznych, o 
napędzie wodorowym. 

1.2 Szkolenie powinno zapewnić praktyczne zapoznanie uczestników w szczególności 
z następującymi zagadnieniami:

1) funkcjonalności i budowa poszczególnych układów pojazdów trakcyjnych: 
sterowania, napędowego, hamulcowego, nadwozia itd. i zależności między 
nimi;

2) najistotniejsze zasady projektowania i konstrukcji pojazdów trakcyjnych; 
3) wymagania co do spawania pojazdów trakcyjnych i zagadnienia 

materiałoznawstwa w pojazdach trakcyjnych;
4) najważniejsze tendencje rozwojowe i innowacje w pojazdach trakcyjnych.

1.3 szkolenie powinno obejmować wizytę studyjną w punkcie przeznaczonym do 
utrzymania taboru, obrazującą w praktyce budowę pojazdu trakcyjnego

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Liczba uczestników szkolenia wyniesie 15 osób, z możliwością zwiększenia liczby 
uczestników do 18 osób.

2.2 Szkolenia przeprowadzane w dni robocze, w wymiarze 2 dni, 8 godzin dziennie 
łącznie z przerwami.

2.3 Miejsce szkolenia: ośrodek w Warszawie, dysponujący odpowiednim zapleczem 
szkoleniowym i gastronomicznym. 

2.4 Wizyta studyjna realizowana w Warszawie. Transport zapewniony przez 
Wykonawcę zamówienia. 

2.5 Wyżywienie: obiad, serwis kawowy w przerwach szkolenia.

2.6 Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji 
papierowej i elektronicznej.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o:

3.1.1 Podanie ceny netto i brutto szkolenia;
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3.1.2 Wyszczególnienie kwoty, o jaką zostanie powiększona wartość szkolenia w 
przypadku zwiększenia liczby osób – kwota za każdą kolejną osobę.

3.1.3 Kalkulacja może zawierać inne elementy mające wpływ na wartość zamówienia.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 15 maja 2019 r. do godziny 15:00.
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w 
rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

JAN SIUDECKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
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