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Warszawa, dnia 02 grudnia 2022 r.

Rozeznanie cenowe rynku

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na 

przeprowadzenie szkoleń miękkich dla inspektów wykonujących czynności kontrolne w imieniu 

Prezesa UTK w oparciu o model kompetencyjny inspektora.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. 

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. 

Szkolenia będą realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia 

Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, oś 

priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego 

poza TEN-T, celem którego jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie 

funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji 

uczestników sektora transportu kolejowego.

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Rozeznania 

1. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie: 

1.1. Ceny jednostkowej netto/brutto szkolenia w różnych wariantach organizacyjnych uwzględniającej 

pełen zakres kosztów wskazanych w OPZ. Zamawiający informuje, że usługa podlega zwolnieniu 

z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług tekst jednolity z  dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931); 

1.2. Informacji o wszelkich czynnikach mogących mieć wpływ na sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz jego wycenę; 

1.3. Informacji o możliwości zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych przy realizacji 

zamówienia;

1.4. Uwagi i sugestie dotyczące ewentualnej zmiany programu szkolenia, liczby zaplanowanych 

godzin.

2. Pozostałe informacje: 

2.1. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres  

e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl  w terminie do 9 grudnia 2022 r.

2.2. 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. 
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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 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

3. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Formularz do rozeznania cenowego rynku

KRZYSZTOF KULKA

DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO

/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
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