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Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 19 lutego 2021 r.

Rozeznanie cenowe rynku

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, w związku z realizacją 
projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, planuje wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 
materiałów informacyjno-promocyjnych. Projekt Akademia Bezpieczeństwa 
Kolejowego (ABK) ma na celu szkolenie zarówno pracowników UTK 
odpowiedzialnych za realizację zadań ustawowo nałożonych na Prezesa UTK w 
jego imieniu, jak i osób z szeroko rozumianego rynku kolejowego. Prowadzone 
działania rozwojowe realizowane w Projekcie będą miały wpływ na wzrost 
bezpieczeństwa przewozów kolejowych - zatem odbiorcami pośrednimi Projektu 
będą wszyscy obywatele korzystający zarówno z towarowych, jak i osobowych 
przewozów kolejowych. Aby móc kompleksowo realizować szkolenia, niezbędne 
jest odpowiednio wyposażyć sale konferencyjne w materiały informacyjno – 
promocyjne typu stojaki informacyjne, ścianki reklamowe umożliwiające 
oznaczenie Sali konferencyjnej oraz informujące o danym szkoleniu, które się w 
niej odbywa.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie 
wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, 
zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i 
kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. 
Poniżej przedstawiam ogólne założenia dotyczące oczekiwanego zamówienia.
I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów informacyjno-
promocyjnych związanych z realizacja projektu nr POIS.05.02.00-00-
0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 
do niniejszego rozeznania.

II. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie:
1. Łącznej ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Ceny netto i brutto za realizację elementów przedmiotu zamówienia 

wskazanych 
w Załączniku nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego rynku.

3. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę przedmiotu 

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 
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o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

IV. Informacja o składaniu kalkulacji szacunkowych
Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 26 
lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl .

Z poważaniem 

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym./

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz rozeznania cenowego rynku

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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