
Rozeznanie cenowe str. 1

Warszawa, dnia 16 marca 2021 r.

Rozeznanie cenowe rynku

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego planuje udzielenie zamówienia na usługę 
przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu 
kolejowego organizowanego w ramach projektu „Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)”. 

W celu ustalenia kwoty zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając 
na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie 
informacji dotyczących cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu 
zamówienia. 

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia 

technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego organizowanego w ramach 
projektu „Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
2.1. przeprowadzenie szkolenia w języku polskim, trwającego 1 dzień szkoleniowy, 

tj. w wymiarze 7 godzin (od 9:30 do 16:30) w formie zdalnej - online z siedziby 
Zamawiającego dla maksymalnie 150 uczestników;

2.2. przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które 
zostaną przekazane uczestnikom szkolenia;

2.3. przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki szkolenia;
2.4. przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do opracowanych 

materiałów szkoleniowych, prezentacji na wszystkich polach eksploatacji;
2.5. dojazd do siedziby Zamawiającego celem przeprowadzenia szkolenia w formie 

zdalnej (Zamawiający zapewnia salę oraz sprzęt informatyczny wraz 
z oprogramowaniem niezbędny do przeprowadzenia szkolenia).

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 części. Każda z części stanowi osobne 
szkolenie.

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

II. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie:
1. Ceny netto i brutto realizacji zamówienia w podziale dla każdej z tematyki szkoleń 

(zwolnieniu z VAT podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych)

2. Wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia oraz 
możliwości zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych.
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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 2020 r., poz. 1740 
z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia 
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 – 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 24 marca 2021 r.
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

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

Z poważaniem 

KRZYSZTOF KULKA

DYREKTOR BIURA DYREKTORA 
GENERALNEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 14 60
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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