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Warszawa, dnia 25 maja 2021 r.

Nr sprawy BDG-WZPU.2511.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

W POSTACI 4 ZESTAWÓW MIASTECZEK EDUKACYJNYCH

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zamawiającym jest Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego.
1.2 Dane teleadresowe Zamawiającego:

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: 22 749 14 00

e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

strona internetowa: www.utk.gov.pl
1.3 Definicje użyte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i ich znaczenie:

1.3.1 „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie niniejszego 
zamówienia;

1.3.2 „Zamawiający” – Skarb Państwa - Urząd Transportu Kolejowego;
1.3.3 „Zapytanie Ofertowe” –  niniejsze zapytanie ofertowe;
1.3.4 „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego;
1.3.5 „Platforma” – narzędzie umożliwiające złożenie oferty w formie elektronicznej, 

dostępne pod adresem internetowym https://zp.utk.gov.pl;
1.3.6 „Baza Konkurencyjności” – system informatyczny, w którym opublikowano 

ogłoszenia w celu realizacji zasady konkurencyjności, dostępny pod adresem 
internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

1.4 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy, Bazy 
Konkurencyjności lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany w pkt 1.2.

1.5 Wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania Ofertowego:
1.5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Wniosek o wyjaśnienia należy przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1.2 powyżej, za pośrednictwem 
Platformy lub za pośrednictwem strony Bazy Konkurencyjności. Treść pytań 
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 
o dokonaniu modyfikacji treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający opublikuje 
na Platformie oraz w Bazie Konkurencyjności.

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
http://www.utk.gov.pl/
https://zp.utk.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1.6 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem 
sprawy określonym w Zapytaniu Ofertowym.

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych do niniejszego 
postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

2.2 Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Transportu Kolejowego 
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjnych w postaci 4 zestawów 
miasteczek edukacyjnych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu 
„Kampania Kolejowe ABC”.

3.2 Szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3.3 Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIŚ.05.02.00-00-0007/16 

pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3.4 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
- 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Zamówienie realizowane będzie w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy. 
5 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

5.1 Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.07.2021 r.
6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia niżej wymienione warunki 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

6.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
6.2.1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat od daty 

ogłoszenia o naborze ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia, gdzie:
a) każde z zamówień zostało wykonane należycie, co Wykonawca potwierdzi 

przedstawiając stosowne dokumenty spełnienia warunku (referencje, 
zaświadczenia lub inne równoważne);

b) wartość każdego zamówienia wyniosła co najmniej 60 000,00 zł brutto;
c) przedmiotem każdego z zamówień była dostawa materiałów edukacyjno-

promocyjnych w postaci miasteczek edukacyjnych.
6.3 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.
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7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa 
wraz z ofertą:
7.1.1 wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w pkt 6.2.1., będących 

warunkiem udziału w postępowaniu, zgodny ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

8 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBY 
OCENY OFERT

8.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium:
Tabela 1. Kryteria oceny ofert 

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 100 %

8.2 Kryterium: Cena
8.2.1 Punktacja w kryterium Cena zostanie obliczona na podstawie całkowitej ceny 

brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Cena oferty musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości 
zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą.

8.2.2 Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜  

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡

8.2.3 Za kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
8.2.4 Punktacja zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

z zastosowaniem zaokrągleń wynikających z reguł matematycznych.
8.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

w ramach kryterium określonego w Zapytaniu Ofertowym.
8.4 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty 

lub więcej ofert, które nie podlegają wykluczeniu, otrzyma taką samą sumę punktów, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

9.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie ze wzorem formularza 
ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Formularz ofertowy 
powinien zawierać w szczególności: ceny jednostkowe netto i brutto oraz stawkę VAT 
dla wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia oraz łączną wartość netto 
i brutto, a także kwotę VAT dla całego zamówienia.

9.2 Do oferty należy załączyć:
9.2.1 Wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w pkt 6.2.1., będących 

warunkiem udziału w postępowaniu, zgodny ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

9.2.2 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
9.3 Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie skanu z czytelnym 
podpisem.

9.4 Zasady złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
9.4.1 Dokumenty wymienione w pkt 9.2 powyżej, sporządzone przez Wykonawcę, 

należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisane przez osobę uprawnioną, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, 
albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione.

9.4.2 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę/y niż osoby upoważnione, 
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

9.4.3 Aby złożyć ofertę, należy w zakładce [Oferty] dodać wymagany formularz 
ofertowy. Czynność dodawania dokumentów realizowana jest poprzez wybranie 
polecenia [Dodaj dokument] w sekcji [Dokumenty] i wybranie docelowego pliku, 
który ma zostać wczytany.

9.4.4 Pliki dodawane na Platformę powinny być opisane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. Dokumenty, które zgodnie z Zapytaniem Ofertowym muszą być 
podpisane, należy podpisać poza Platformą, zanim zostaną wczytane 
na Platformę.

9.4.5 Po załączeniu podpisanego formularza ofertowego Wykonawca składa ofertę 
przy użyciu funkcjonalności [Złóż ofertę], dowolnie w dolnej lub górnej części 
sekcji [Dokumenty] w zakładce [Oferta]. Następnie Wykonawca potwierdza 
w pojawiającym się komunikacie, że zapoznał się z dokumentami zamówienia 
i chce złożyć ofertę. Po użyciu przycisku [Złóż ofertę] oferta zostanie zapisana 
na Platformie. W przypadku prawidłowego złożenia oferty pojawia się komunikat 
„Oferta złożona poprawnie”.

9.4.6 Instrukcja obsługi Platformy znajduje się w zakładce [Regulacje i procedury 
procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych], która znajduje się na dole 
po lewej stronie strony głównej Platformy.
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9.4.7 Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik 
i wybierając polecenie [Usuń].

9.4.8 Zamawiający informuje, iż oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne 
i podlegają udostępnieniu.

9.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję.

9.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
9.8 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług o których mowa w pkt 6.2.1.

10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.1 Termin składania ofert: 02.06.2021 r. godz. 12:00.
10.2 Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem 

Platformy.
10.3 Informację o złożonych ofertach, zawierającą nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny 

ofert, Zamawiający udostępni na Platformie oraz w Bazie Konkurencyjności.
11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

11.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych 
brutto i łącznej wartości zamówienia w formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

11.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.

11.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

12 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

12.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na Platformie oraz 
w Bazie Konkurencyjności.

12.2 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie 
informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.

12.3 Zamawiający preferuje zawarcie umowy w formie elektronicznej, opatrzonej przez 
strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po skutecznym wyborze oferty 
najkorzystniejszej umowa w wersji do podpisu zostanie przekazana Wykonawcy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy w celu uzyskania jego podpisu. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
na umowie oraz zwrócenia dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub Platformy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania. 
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. W dalszej kolejności umowa zostanie podpisana 
odpowiednio przez Zamawiającego. Umowa podpisana przez strony zostanie przekazana 
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Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy.
12.4 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie 

pisemnej, w postaci papierowej. W takim wypadku, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

13 WZÓR UMOWY

13.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
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 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji 

składanych przez Wykonawców Zamawiający może zastosować instytucję wezwania 
do wyjaśnień.

14.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub anulowania 
postępowania na dowolnym etapie.

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. 14.4, we wskazanym 
terminie lub mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,

14.7.2 jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego

15 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator 
danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje 
Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”) jako strona umowy, za którego czynności 
z tego zakresu dokonuje Prezes UTK. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 przez e-mail: utk@utk.gov.pl
 telefonicznie: 22 749 14 00
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Inspektor ochrony 
danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący 
sposób:
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”
 przez e-mail: iod@utk.gov.pl
 telefonicznie: 22 749 14 00
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Zbierane dane  Imię i nazwisko
 Informacje o stanowisku pracy
 Dane kontaktowe – nr telefonu, adres e-mail
 PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości

Cele przetwarzania Zawarcie i realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów edukacyjnych 
w postaci 4 zestawów miasteczek edukacyjnych.

mailto:utk@utk.gov.pl
mailto:iod@utk.gov.pl
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Podstawy prawne 
przetwarzania

 Dane są niezbędne do zawarcie i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
"RODO".

Okres 
przechowywania 
danych

 W celu zawarcia i realizacji umowy przez okres jej trwania;
 W celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia.

Odbiorcy danych  Upoważnieni pracownicy UTK
 Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez UTK z systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentacją (EZD PUW)
Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 prawo dostępu do danych
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe wskazano powyżej).

Prawo wniesienia 
skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru 
wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )

Informacje 
dotyczące 
profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji 
o Tobie. 

Obowiązek podania 
danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/pl/rodo  

16 ZAŁĄCZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) Formularz Ofertowy,
3) Wykaz wykonanych zamówień,
4) Wzór umowy.

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

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr
http://www.utk.gov.pl/pl/rodo
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