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Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 03 czerwca 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego finansowanego 
ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w celu pozyskania 
zasobu w postaci:

a). uczestnika zespołu powołanego do opracowania profilu kompetencyjnego inspektorów 
(tj. osób prowadzących w imieniu Prezesa UTK czynności kontrolne);

b). asesora, który opracuje narzędzia do sesji development center i będzie uczestniczył w/do 10 
sesjach development center. 

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

Część I – udział jednej osoby w pracach zespołu, którego celem jest opracowanie profilu 
kompetencyjnego inspektora (tj. osoby wykonującej czynności kontrolne w imieniu Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego). Szacowany zakres czasowy konieczny do realizacji zadania 
20 godzin zegarowych. Celem zespołu jest wybór kluczowych kompetencji, niezbędnych w  
pracy inspektora zatrudnionego w Oddziale Terenowym UTK. 

Część II - opracowanie dwóch zestawów ćwiczeń do sesji development center, których celem 
będzie ocena kompetencji wypracowanych w ramach zespołu o którym mowa powyżej. 
Każdy zestaw powinien składać się przynajmniej z  trzech ćwiczeń:

 - Ćwiczenie 1 - dyskusja grupowa,
 - Ćwiczenie 2 - rozmowa ze współpracownikiem, 
 - Ćwiczenie 3 - koszyk zadań.

Zadania zakresem merytorycznym muszą być powiązane z wykonywaniem czynności 
kontrolnych. Termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

Część III – udział jednego asesora w sesji development center. Szacunkowa ilość sesji – 10.

http://www.utk.gov.pl/
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Informacje dodatkowe dotyczące sesji development:
 Każda sesja zostanie zakończona spotkaniem w celu ujednolicenia wyników oraz 

raportem zawierającym ocenę poszczególnych kompetencji i rekomendacje rozwojowe 
dla pracownika.

  Asesor będzie miał obowiązek sporządzić, a następnie przekazać w formie 
elektronicznej raport sporządzony wg. wzoru opracowanego przez Zamawiającego 
w terminie 2 dni od dnia zakończenia każdej sesji. 

 Każdy raport poza informacjami związanymi z oceną poszczególnych kompetencji 
powinien zawierać rekomendacje rozwojowe dla pracownika. 

 Po przekazaniu raportów do wskazanego przez Zamawiającego pracownika UTK, 
asesor w terminie 3 kolejnych dni roboczych przeprowadzi sesje informacji zwrotnej 
z pracownikiem UTK, którego oceniał. 

 Sesja informacji zwrotnej może być wykonania bezpośrednio w siedzibie UTK lub 
w trakcie rozmowy telefonicznej. 

 W trakcie jednej sesji asesor oceniać będzie kompetencje dwóch pracowników. 
 Termin realizacji maksymalnie 90 dni od dnia otrzymania zaakceptowanych narzędzi.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. W zakresie Części I:
Zamawiający wymaga by osoba wskazana przez wykonawcę w okresie ostatnich 24 
miesięcy uczestniczyła przynajmniej trzykrotnie w opracowaniu profilu kompetencyjnego.

2.2. W zakresie Części II:
Zamawiający wymaga by osoba realizująca zadanie posiadała doświadczenie 
w zakresie opracowywania zadań służących do oceny kompetencji podczas sesji assesment 
lub development center i w okresie ostatnich 24 miesięcy przygotowała przynajmniej 
pięciokrotnie  zestawy ćwiczeń do sesji assesment lub development center.

2.3. W zakresie Części III:
Zamawiający wymaga by asesor realizujący zadanie w okresie ostatnich 24 miesięcy 
wykazał się udziałem w przynajmniej 6 sesjach assesment lub development center 
i oceniał poziom kompetencji przynajmniej 12 uczestników sesji.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o:
3.1.1 Wskazanie kwot cząstkowych netto/brutto dla poszczególnych części. 
3.1.2 Kalkulacja może zawierać inne elementy mające wpływ na wartość zamówienia.

http://www.utk.gov.pl/
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4. POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 
zamowienia.publiczne@utk.gov.pl w terminie do 7 czerwca 2019 r. do godziny 09:00.
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.).

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym./
Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 05
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

http://www.utk.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@utk.gov.pl
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Strona 4 z 4

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 e-mail: utk@utk.gov.pl

dn. …………………………

…………………………………………
       /nazwa wykonawcy/
…………………………………………
      /adres/
…………………………………………

Telefon: ………………………………..

………………………………………....
        /osoba do kontaktu/

FORMULARZ

do rozeznania ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu 
Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącego uzyskania szacunkowej wartości 
pozyskania zasobu w postaci uczestnika zespołu powołanego do opracowania profilu 
kompetencyjnego inspektorów oraz pozyskanie zasobu w postaci asesora, który opracuje 
narzędzia do sesji development center i będzie uczestniczył w  sesjach development center.

L.p. Część postępowania
Cena 

jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkowa 

brutto
1 Część I

(prace w zespole ds. opracowania profilu 
kompetencyjnego inspektora)

 

2 Część II
(opracowanie 2 zestawów ćwiczeń – każdy 
zestaw 3 ćwiczenia)

3 Część III 
(udział w 1 sesji development center, 
ocena 2 uczestników w trakcie sesji, 
sporządzenie raportów po sesji oraz 
przeprowadzenie 2 sesji informacji 
zwrotnych)

      …………………………………………..
       /imię i nazwisko osoby działającej 

w osobie Wykonawcy/

http://www.utk.gov.pl/
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