
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Rozeznanie cenowe rynku

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, w związku z realizacją projektu „Kampania 
Kolejowe ABC”, planuje udzielenie zamówienia na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI szkół podstawowych).

„Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu 
bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem projektu 
jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym 
zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się  
na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. 

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. 
Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie 
informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości 
przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące planowanego zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia będzie druk, oprawa oraz dostawa książek edukacyjnych dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI szkół podstawowych) w ramach 
projektu „Kampania Kolejowe ABC”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) książki dla przedszkoli,
2) książki dla klas I-III szkół podstawowych,
3) książki dla klas IV-VI szkół podstawowych.

3. Szczegółowa konfiguracja książek znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.

4. W ramach zamówienia przewidziane są dwie dostawy książek. Wykaz planowanych dostaw znajduje 
się w załączniku nr 3 do niniejszego rozeznania.

II. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie:

1. Ceny netto i brutto jednej sztuki każdego z produktów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia, łącznej ceny wszystkich wymaganych sztuk danej kategorii produktu oraz łącznej 
ceny za zakup wszystkich produktów; 

2. Wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia oraz możliwości 
zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych.

III.Informacja o rozeznaniu cenowym rynku

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (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 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

IV. Informacja o składaniu kalkulacji szacunkowych

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 24 kwietnia 2020 r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

V. Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz do rozeznania 
3. Wykaz dostaw druku
4. Pliki do druku – książka dla przedszkoli

Z poważaniem

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/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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