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Warszawa, dnia 11 lutego 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia w ramach Projektu 
nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu 
kolejowego poza TEN.
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 Zamówienie dotyczy zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i wsparcia technicznego 
platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych, a także 
powiązanej z nią aplikacji na urządzenia mobilne.

1.2 Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1.

2 KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie szacunkowych cen netto i brutto składowych 
elementów zamówienia:
2.1.1 zaprojektowania, wykonania, wdrożenia platformy,
2.1.2 zaprojektowania, wykonania, wdrożenia aplikacji mobilnej,
2.1.3 gwarancja i wsparcia techniczne dla platformy i aplikacji przez 12, 24, 36 mcy,
2.1.4 1 roboczogodziny w ramach usługi rozwoju platformy i aplikacji mobilnej,
2.1.5 przygotowanie i wdrożenie na platformie 1 szkolenia e-learningowego,
2.1.6 hosting multimediów (filmów, plików, dostępnych na platformie).
2.1.7 2 dniowe szkolenie dla 16 użytkowników.

2.2 Ponadto Zamawiający prosi o podanie wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na 
cenę zamówienia, w tym terminów niezbędnych na wdrożenie platformy i aplikacji.

3 POZOSTAŁE INFORMACJE

3.1 Informacje o wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 19 lutego 2020 r.
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3.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 
66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., 
poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Z poważaniem

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/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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