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Warszawa, dnia 27 maja 2021 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty dotyczące produkcji 
i utrzymania pojazdów kolejowych – proces projektowania i tworzenia dokumentacji 
technicznej pojazdów kolejowych”.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen 
i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Wybrane 

aspekty dotyczące produkcji i utrzymania pojazdów kolejowych – proces projektowania 
i tworzenia dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych”.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

2. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2.1. W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

2.1.1. ceny netto i brutto szkolenia;
2.1.2. kwoty, o jaką zostanie powiększona wartość szkolenia w przypadku zwiększenia 

liczby osób, zgodnie z pkt. 2.1. OPZ – kwota za każdą kolejną osobę;
2.1.3. wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia;
2.1.4. informacji o możliwości zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych 

przy realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 94 ust. 1 oraz art. 96 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

3. POZOSTAŁE INFORMACJE
3.1. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl  w terminie do 10 czerwca 2021 r.
3.2. Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia 
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w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

4. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

GRZEGORZ PRUSIK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I 
BEZPIECZEŃSTWA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 30
Urząd Transportu Kolejowego – Departament Techniki i Wyrobów
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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