
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, dnia 21 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PROJEKT UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest 
wyłonienie Wykonawcy na usługę zaprojektowania umundurowania dla pracowników Urzędu Transportu 
Kolejowego, zwanego dalej „UTK”.

1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości 30 000 euro.

1.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Transportu Kolejowego do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia.

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
a) usługa zaprojektowania umundurowania dla pracowników UTK;
b)  opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno – technologicznej dla 

poszczególnych składników umundurowania;
c) uszycie pierwowzoru munduru polowego i galowego.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Zamówienie realizowane będzie w terminie 45 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później 
niż do dnia 31 marca 2020 r.

4 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

4.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą.

5 WARUNKI UDZIAŁU

5.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:
5.1.1.zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonanie, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 
(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonania co najmniej:
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5.1.1.1. jednej usługi wykonania/opracowania dokumentacji techniczno – technologicznej na 
elementy składników ubioru wraz z ich uszyciem, o wartości co najmniej 10 000,00 zł 
brutto;

5.1.1.2. jednej usługi zaprojektowania stroju służbowego dla pracowników, składającego się co 
najmniej 
z następujących składników: marynarki, spodni lub spódnicy, koszuli oraz butów.

6 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów

Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 60 %

2. Jakość 40 %

6.2 Kryterium Cena:
6.2.1. Punktacja w kryterium Cena zostanie obliczona na podstawie ceny brutto za przedmiot 

zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do Zapytania Ofertowego.

6.2.2. Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗  𝑥 60 𝑝𝑘𝑡

6.2.3. Oferta w kryterium Cena może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
6.3 Kryterium Jakość::

6.3.1. Punktacja w kryterium Jakość zostanie obliczona na podstawie załączonej do oferty Opis 
wstępnego projektu, o którym mowa w pkt. 7.2. Zapytania.

6.3.2. Punktacja w kryterium Jakość zostanie przyznana na podstawie subiektywnej oceny 
Opisu wstępnego projektu, o którym mowa powyżej. Ocena dotyczyć będzie dotyczyć:
6.3.2.1. spójności zaproponowanego projektu z założeniami opisanymi w przedmiocie 

zamówienia (0-20 pkt) – ocenie podlegać będzie w szczególności nawiązanie do 
tematyki kolejowej i tematu bezpieczeństwa, dopasowanie do zadań ustawowych 
realizowanych przez pracowników UTK;

6.3.2.2. oryginalność projektu (0-15 pkt) – ocenie podlegać będzie w szczególności 
nowatorstwo graficzne, ponadczasowość, uniwersalizm projektu.

6.3.2.3. jakość wykonania (0-5 pkt) – kolorystyka, staranność i precyzyjność wykonania.
6.3.3. Oferta w kryterium Jakość może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

6.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punków spełniająca warunki 
określony w Zapytaniu Ofertowym.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

7.1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
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7.2 Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

o którym mowa w pkt. 5.1.1. Zapytania, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Zapytania.

7.2.2. Opis wstępnego projektu umundurowania (podlega ocenie w kryterium „Jakość” zgodnie 
z pkt. 6.3. Zapytania).

7.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7.4 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.

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

7.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego przy 
Al. Jerozolimskie 134 
w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy w kopercie oznaczonej dopiskiem 
„Oferta na projekt umundurowania”.

8.2 Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości 
wpisać „Oferta na projekt umundurowania”.

9 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

9.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem sprawy 
określonym w Zapytaniu Ofertowym.

9.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: 
9.3.1 Wacław Czarnota
9.3.2 Joanna Kochańska

10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości 
zamówienia (netto i brutto) 
w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do Zapytania 
Ofertowego.

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
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10.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.

10.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, 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 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

11.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której 
opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 
o miejscu i terminie podpisania umowy.

11.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 
niezbędne do wypełnienia treści umowy.

12 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

12.1 Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania.

13 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 prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywającym na UTK jako jednostce sektora finansów 
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publicznych;
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 zgodny z 

kategorią archiwalną;
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.

14 INNE INFORMACJE

14.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
14.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych 

przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
14.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15 ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1);
2. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2);
3. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3)
4. Wzór Umowy (Załącznik nr 4).
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KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym./
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