
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGĘ ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest 
wyłonienie Wykonawcy na usługę archiwizacji dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego.

1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro do niniejszego postępowania 
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

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:
2.1.1. kompleksowe uporządkowanie, zaewidencjonowanie i przygotowanie do przekazania do 

archiwum państwowego (Archiwum Akt Nowych) dokumentacji Głównego Inspektoratu 
Kolejnictwa obejmującej okres 1997 – 2003, stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) w ilości 
szacunkowej 43 mb, jak również dokumentacji akt osobowych (40 teczek osobowych) oraz 
dokumentacji dot. uprawnień budowlanych (kat. B50) w ilości szacunkowej 8 mb (szczegółowy 
wykaz akt określony został w pkt 2 OPZ)

2.1.2. kompleksowe uporządkowanie, zaewidencjonowanie i przekazanie do Archiwum 
Zakładowego dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego obejmującej okres 2003 – 2015, 
stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) w ilości szacunkowej 51 mb (szczegółowy wykaz akt 
został określony w pkt 3 OPZ).

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowi załącznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego, zwanego dalej ZO.

2.3. Opis szczegółowych zasad oraz warunków realizacji umowy, zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 6 do ZO.

2.4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
2.5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79995100-6 (Usługi archiwizacyjne).

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 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
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5.1 O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:
5.1.1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiot obejmował 
porządkowanie dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) z czego 
jedno zamówienie dotyczyło ilości co najmniej 100 mb porządkowanej dokumentacji aktowej.

5.1.2. dysponuje zespołem składającym się z co najmniej trzech (3) osób, w tym:
5.1.2.1. archiwista koordynator – osoba odpowiedzialna za: rozdział zadań pomiędzy 

archiwistów, jakość wykonywanych zadań, współpracę z Zamawiającym. 
Koordynator wykonuje także czynności przewidziane dla archiwisty, który posiada co 
najmniej:

a) wykształcenie wyższe,
b) wykształcenie specjalistyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury z 

dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego 
za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki 
zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności 
związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 
596),

c) co najmniej jeden (1) rok doświadczenia zawodowego związanego z 
archiwizacją dokumentów.

5.1.2.2. archiwista – minimum dwie (2) osoby, posiadające co najmniej:
a) wykształcenie specjalistyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury z 

dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego 
za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki 
zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności 
związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 
596),

b) co najmniej sześć (6) miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z 
archiwizacją dokumentów.

5.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

5.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 5.1.2 musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

5.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści załączonych 
dokumentów, wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
wymagane warunki udziału w postępowaniu.

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 80 %
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Lp. Kryterium Waga

2. Doświadczenie 20 %

6.2 Ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona w poz. „Całkowita wartość zamówienia brutto...” w 
Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

6.3 Kryterium: Cena.
6.3.1 Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
6.3.2 Punkty w kryterium Cena będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:

𝐾𝐶=
𝐶𝑁
𝐶𝐵 ×𝑊𝐶 × 100

gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CN – najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert,
CB – cena brutto badanej oferty,
WC – waga kryterium ceny.

6.4 Kryterium: Doświadczenie.
6.4.1 Kryterium Doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia 

zawodowego osób wymienionych w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 5 do ZO.
6.4.2 Punktacji będzie podlegać łączny okres doświadczenia zawodowego wymienionych 

osób, wyszczególniony pod pozycją „Okres ponad wymagane minimum, podlegający 
ocenie punktowej” zawartą w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 5.1.2 z 
zastrzeżeniem, że:
6.4.2.1 maksymalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegać punktacji 

w przypadku archiwisty koordynatora to 48 miesięcy,
6.4.2.2 maksymalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegać punktacji 

w przypadku archiwisty to 36 miesięcy.
6.4.3 Punkty w tym kryterium będą przyznawane według poniższej skali punktowej:

 0 pkt za wykazanie niezbędnego minimum,
 4 pkt za każde pełne 12 miesięcy, wykazane ponad określone minimum okresu 

doświadczenia zawodowego związanego z archiwizacją dokumentów.
6.4.4 Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:

𝐾𝐷=
𝐷𝑍𝑂
𝐷𝑍𝑁 × 𝐷𝑍𝑊 × 100

gdzie:
KD – liczba punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie,
DZO –  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Doświadczenie,
DZN – najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie spośród 
złożonych 
i ważnych ofert,
DZW –  waga kryterium Doświadczenie.
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6.5 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc
po przecinku.

6.6 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
𝑃= 𝐾𝐶+ 𝐾𝐷

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
KD – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie.

6.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z niższą ceną.

6.8 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punków spełniająca warunki 
określone w ZO.

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 3 do ZO.

7.2 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa 
wraz z ofertą:

7.2.1. Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.1. powyżej, wraz 
z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane wraz
z dowodami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie – wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do ZO.

7.2.2. Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.2 powyżej, 
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ZO.

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



Zapytanie Ofertowe: str. 5

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 30 lipca 2020 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego 
przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy złożyć w 
kopercie oznaczonej dopiskiem „Oferta na archiwizację”.

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 archiwizację”.

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 Marta Zakrzewska 
9.3.2 Marta Wieczorek.

10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości zamówienia 
brutto oraz ceny jednostkowej brutto za 1mb w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru 
stanowiącego Załączniki nr 3 do ZO.

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:

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
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12.1 Zasady i warunki realizacji zamówienia zawierają wzór umowy oraz wzór umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 6 i 7 do ZO.

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 
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 
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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 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14.5 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych przez 

Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
14.6 Zamawiający poprawi w ofercie:

14.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
14.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek.
14.7 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

14.7.1 Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.5 we wskazanym terminie 
lub mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,

14.7.2 zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki 
rachunkowe,

14.7.3 jej treść nie odpowiada treści ZO,
14.7.4 Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa  w pkt. 5 ZO.

15 ZAŁĄCZNIKI

15.1 Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
15.2 Formularz Ofertowy (załącznik nr 2)
15.3 Instrukcja kancelaryjna (załącznik nr 3)
15.4 Wykaz usług (załącznik nr 4)
15.5 Wykaz osób (załącznik nr 5)
15.6 Wzór umowy (załącznik nr 6)
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15.7 Wzór umowy powierzenia danych osobowych (załącznik nr 7)
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