
Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia publicznego 
w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w celu na opracowanie logo wraz z  
Księgą Znaku oraz kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia 
Bezpieczeństwa Kolejowego.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. 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

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie:
a) Logo Projektu - powinno być znakiem charakteryzującym się wysokim poziomem graficznym, 

kreującym pozytywny wizerunek Projektu wraz z Księgą Znaku - dokument zawierający 
dokładny opis budowy logo, spis zasad i wytycznych dotyczących stosowania logo 
(maksymalne ustandaryzowanie), współwystępowania logo z innymi znakami oraz przykłady 
wizualne użycia znaku m.in. na artykułach biurowych.

b) Opracowanie i wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej – zestaw symboli, znaków, 
kolorów, materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację Projektu w otoczeniu. 
SIW (system identyfikacji wizualnej) tworzą: symbol (znak i logotyp), druki (papier firmowy, 
teczki, zaświadczenia, koperty, i in.), kolory, materiały wykorzystywane w działaniach 
informacyjnych, reklamowych i public relations, opakowania (zawierające Księgę Identyfikacji 
Wizualnej  i System Identyfikacji Wizualnej)..

c) Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych - promocyjnych  oraz 
szkoleniowych . 

1.1.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
1. Opracowanie logo wraz z Księgą Znaku.

Wymagania dotyczące logo:
 zaprojektowanie logo z wkomponowanym logotypem UTK;
 w zależności od przyjętej koncepcji kreatywnej wykorzystanie nazwy Projektu;
 w zależności od przyjętej koncepcji kreatywnej elementami charakterystycznymi 

i rozróżniającym logo dodatkowo może być kolorystyka, sygnet, insygnia, zmienny element 
ikonografii lub inne zaproponowane przez Wykonawcę;

 logo powinno być proste, unikalne, dopasowane do idei Projektu i rozpoznawalne; 
 kolorystyka logo zgodna z barwami UTK.

Wymagania dotyczące Księgi Znaku:
 wersja podstawowa i uzupełniająca znaku (logo);
 budowa znaku;
 znak na siatce modułowej;



 budowa znaku na białym oraz czarnym tle;
 zarys znaku, grawer, forma do tłoczenia;
 podstawowe warianty kolorystyczne – PANTONE, CMYK, ORACAL, RAL, RGB;
 dodatkowe warianty kolorystyczne – monochromatyczne;
 tabela kolorów;
 tabela wielkości minimalnych;
 pole podstawowe znaku;
 pole ochronne znaku;
 typografia;
 niedopuszczalne formy zastosowania znaku;
 zasady stosowania znaku z innymi elementami graficznymi — zasady współistnienia logo;
 stosowanie logo na tłach jednolitych i niejednolitych.

2. Opracowanie i wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej w wersji książkowej i elektronicznej.
Księga Identyfikacji Wizualnej musi uwzględniać projekt palety kolorów, projekt i wytyczne do 
typografii/ liternictwa/ ikonografii. W typografii i liternictwie należy podać preferowane fonty z  
wyszczególnieniem przeznaczenia stosowania takiego jak: font „Lato” jako stosowany przez Urząd,  
fonty do zastosowania dla dokumentów o dużych i małych formatach (np. ulotki, plakaty), publikacji 
internetowych, prezentacji PowerPoint, druków okolicznościowych (np. certyfikaty, zaświadczenia, 
dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu). 
System Identyfikacji Wizualnej powinien pozwalać na wszechstronne zastosowanie – zarówno na 
materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i biurowych. Zaprojektowane przez Wykonawcę 
projekty powinny być możliwe do stosowania zarówno w podstawowych wariantach 
kolorystycznych, jak i wariantach monochromatycznych. Ponadto powinna istnieć możliwość 
powielania przygotowanych materiałów zarówno w druku masowym, jak i w warunkach biurowych, 
w rożnych technikach druku, a także do działań w nowych mediach (wersja elektroniczna).

3. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych - promocyjnych oraz 
szkoleniowych: 

a) projekt papieru firmowego (rozmieszczenie elementów, wielkość elementów, typografia) - 
format pliku: Microsoft Word;

b) projekt koperty — DL, C4, C5 oraz naklejki na koperty;
c) projekt teczki na dokumenty A4 (rozszerzane, wykonane z ekologicznych materiałów / 

recyklingu, z miejscem na wizytówki);
d) szablon papeterii e-mail;
e) szablon prezentacji PowerPoint;
f) szablon informacji prasowej;
g) projekt zaproszenia;
h) projekt torby papierowej i materiałowej;
i) projekt broszury;
j) projekt długopisów (stalowy typu tuchpen);
k) projekt kołonotatników w formacie B5 (kartki w kratkę z ekologicznego papieru, sztywna 

okładka, 80 stron);
l) arkusze A4 do notowania (klejone, kratkowane);
m) projekt dyplomu, certyfikatu i zaświadczenia za udział w zajęciach;
n) projekt ścianki reklamowej (mała 220x90; duża 230x240);
o) projekt rollupu (220x85);

p) słupki rozdzielające z taśmą z nadrukiem logo (długość taśmy 4,5 m);
q) projekt fotostandu;
r) okładki do wydawnictwa np. opracowań naukowych realizowanych w projekcie;



s) podkładki pod papier A4 (sztywne, z klipsem);
t) strona www.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Materiały informacyjno - promocyjne oraz szkoleniowe muszą zawierać elementy graficzne 
obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co oznacza 
uwzględnienie odpowiednich znaków graficznych. 

2.3. Realizacja poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia musi być zgodna z 
wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 
2.0.

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. Podanie innych elementów mających 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 19 lipca 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.).

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

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
http://www.utk.gov.pl/pl/rodo


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 dotyczącego uzyskania szacunkowej wartości zamówienia, którego 
przedmiotem jest opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji 
Wizualnej Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.

L.p. Część postępowania
Cena 

jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkowa 

brutto

1 Opracowanie logo wraz z Księgą Znaku  

2 Opracowanie i wykonanie Księgi Identyfikacji 
Wizualnej w wersji książkowej i elektronicznej

3 Opracowanie projektów graficznych 
materiałów informacyjnych i promocyjnych

Dodatkowe informacje ceno twórcze
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

w osobie Wykonawcy/
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