
 
 

 

Warszawa,    października 2014 r. 

 

 

Urząd Transportu Kolejowego 

Aleje Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

BP-SSBZ.140.135.2014 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93) 

 

1. Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 Euro, 
dotyczące realizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: 

1) Wymagania IRIS – interpretacja i dokumentowanie analizy. 
2) RAMS, LCC – metodyka analizy wskaźnika żywotności wyrobów kolejowych.  
3) Metody zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym. 

(dalej: Szkolenie). 

2. W związku z powyższym UTK zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ewentualnego 
złożenia oferty na realizację następującego zakresu przedmiotowego: 

2.1. Cel dokonania zamówienia: celem będzie przygotowanie i przeprowadzenie praktycznego 
Szkolenia  zgodnie z przedstawionymi poniżej założeniami. 

2.2. Wymagania związane z organizacją Szkolenia: 

a) liczba uczestników szkolenia: co najmniej 25 osób (jedna grupa), 

b) preferowany termin: Szkolenie powinno odbywać się w okresie 3 listopada 2014 r. –  
10 grudnia 2014 r. Zamawiający dopuszcza, aby Szkolenie odbywało się w trybie  
następujących po sobie dni lub w podziale na sesję 1+2 dni lub na 2+1 dni, 

c) miejsce Szkolenia: ośrodek oddalony od siedziby Urzędu Transportu Kolejowego  
w Warszawie o maksymalnie ok. 50-60 km, dysponujący odpowiednim zapleczem 
szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym, 

d) założenia: nocleg w pokojach jednoosobowych,  

e) wyżywienie: w przypadku Szkolenia trwającego 3 następujące po sobie dni należy 
zagwarantować śniadanie (drugiego i trzeciego dnia), obiady z przerwą trwającą 
maksymalnie 40 minut  (pierwszego, drugiego i trzeciego dnia) i kolację (pierwszego  
i drugiego dnia) oraz całodzienne przerwy kawowe – należy zagwarantować w ciągu 
zajęć nieprzerwany dostęp do wody mineralnej, soków, kawy, herbaty, mleka, 
ciasta/ciasteczek i owoców.  
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W przypadku podziału na sesję 1+2 dni - podczas sesji jednodniowej  należy zapewnić 
uczestnikom Szkolenia obiad (przerwa powinna trwać maksymalnie 40 minut) oraz 
całodzienną przerwę kawową – należy zagwarantować w ciągu zajęć nieprzerwany 
dostęp do wody mineralnej, soków, kawy, herbaty, mleka, ciasta/ciasteczek i owoców.  
W dwudniowej sesji szkoleniowej wyżywienie obejmuje obiad (z przerwą trwającą 
maksymalnie 40 minut) i kolację pierwszego dnia, zaś drugiego dnia śniadanie i obiad  
(z przerwą trwającą maksymalnie 40 minut). Ponadto, należy zapewnić całodzienne 
przerwy kawowe – należy zagwarantować w ciągu zajęć nieprzerwany dostęp do wody 
mineralnej, soków, kawy, herbaty, mleka, ciasta/ciasteczek i owoców. 

W przypadku podziału na sesję 2+1 dzień – podczas sesji dwudniowej należy zapewnić 
uczestnikom Szkolenia obiad (z przerwą trwającą maksymalnie 40 minut) i kolację 
pierwszego dnia, zaś drugiego dnia śniadanie i obiad (z przerwą trwającą maksymalnie 40 
minut). Należy zapewnić całodzienne przerwy kawowe - nieprzerwany dostęp w ciągu 
zajęć do wody mineralnej, soków, kawy, herbaty, mleka, ciasta/ciasteczek i owoców. 
Podczas sesji jednodniowej należy zapewnić obiad (z przerwą trwającą maksymalnie 40 
minut), a także zagwarantować w ciągu zajęć całodzienną przerwę kawową - 
nieprzerwany dostęp do wody mineralnej, soków, kawy, herbaty, mleka, ciasta/ciasteczek 
i owoców. 

f) dojazd: w przypadku szkolenia trwającego 3 następujące po sobie dni - należy zapewnić 
uczestnikom dojazd sprzed siedziby Urzędu oraz powrót do siedziby Urzędu w ostatnim 
dniu Szkolenia. W przypadku podziału na sesję 1+2 dni lub 2+1 dzień należy 
każdorazowo dla każdej części Szkolenia (zarówno jednodniowej jak i dwudniowej) 
zapewnić  uczestnikom Szkolenia dojazd spod siedziby Urzędu i powrót do siedziby 
Urzędu.  

g) czas trwania w przypadku:  

- 3 dni szkoleniowych, zajęcia szkoleniowe powinny trwać 21 godzin, nie mniej niż 7  
i nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie (wliczając przerwy) – rozpoczęcie nie 
wcześniej niż o godzinie 8.30 i zakończenie nie później niż o 17.30. Zaleca się, aby 
trzeciego dnia zajęcia zakończyły się nie później niż o godzinie 16.00. Szkolenie może 
odbywać się w wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy,  

- przy podziale na sesję 1+2 dni – zajęcia szkoleniowe powinny trwać 21 godzin, w sesji 
jednodniowej rozpoczęcie nie wcześniej niż o godzinie 8.30 i zakończenie nie później niż 
o godzinie 16.00. W sesji dwudniowej Szkolenie pierwszego dnia powinno rozpoczynać 
się nie wcześniej niż o godzinie 8.30, a kończyć nie później niż o godzinie 17.30. 
Drugiego dnia Szkolenie powinno zakończyć się nie później niż o godzinie 16.00. 
Szkolenie może odbywać się w wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel 
i dni ustawowo wolnych od pracy, 

- przy podziale na sesję 2+1 dzień – zajęcia szkoleniowe powinny trwać 21 godzin,  
w sesji dwudniowej rozpoczęcie pierwszego dnia nie wcześniej niż o godzinie 8.30  
i zakończenie nie później niż o 17.30. Zaleca się, aby drugiego dnia sesji Szkolenie 
zakończyło się nie później niż o godzinie 16.00. W sesji jednodniowej – rozpoczęcie nie 
wcześniej niż o godzinie 8.30 i zakończenie nie później niż o godzinie 16.00. Szkolenie 
może odbywać się w wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy, 
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h) W przypadku jeżeli uczestnik Szkolenia na 10 dni przed planowanym terminem 
Szkolenia nie zadeklaruje potrzeby skorzystania z noclegu całkowita cena zostanie 
pomniejszona o koszt noclegu i wyżywienia (śniadania i kolacja) przypadający na tego 
uczestnika. 

i) Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim, 

j) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, 

k) Wykonawca przygotuje i następnie rozda po zakończeniu Szkolenia uczestnikom do 
wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Ankieta powinna oceniać minimum następujące 
elementy Szkolenia: kompetencje trenera/trenerów, program i metody szkoleniowe, 
zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność Szkolenia, zgodność materiałów 
szkoleniowych z programem, stopień realizacji programu, organizację Szkolenia, słabe i 
mocne strony Szkolenia. Wzór ankiety zostanie opracowany przez Wykonawcę i 
przekazany do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przed 
rozpoczęciem Szkolenia. 

l) Wykonawca przygotuje dla uczestników Szkolenia materiały szkoleniowe, które muszą 
zostać dostarczone w formie papierowej i elektronicznej, a także obejmować całość 
zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego Szkolenia.  

m) przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę pracowników z zakresu Szkolenia  
i wydanie certyfikatów po egzaminie osobom, które zaliczyły egzamin z wynikiem 
pozytywnym. Egzamin przeprowadzony zostanie w formie pisemnego testu trwającego 
30 minut w ramach godzin Szkolenia. 

2.3. Wymagania dotyczące trenera/trenerów i doświadczenia oferenta w zakresie tematyki 
Szkolenia. Zleceniodawca w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności Szkolenia 
oczekuje od Wykonawcy spełnienia poniższych wymagań dotyczących doświadczenia 
oferenta i trenera/trenerów.  

a) Trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia Szkolenia) przeprowadzili i są  
w stanie udokumentować przynajmniej 200 godzin szkoleniowych w temacie Szkolenia 
(łącznie), 

b) Trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia Szkolenia) posiadają doświadczenie  
w prowadzeniu/realizacji szkoleń dla przynajmniej 3 podmiotów z sektora kolejowego 
(łącznie), 

c) Trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia Szkolenia) przeprowadzili min. 50 
godzin audytów związanych z sektorem kolejowym, 

d) Trener / jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia Szkolenia) posiada 
certyfikat ukończenia kursu audytora wiodącego systemów zarządzania wydany przez 
niezależną jednostkę certyfikującą. 

2.4. Wymagania dotyczące Szkolenia. 

Wnioskodawca wraz z ofertą przedłoży szczegółowy plan Szkolenia. Tematyka Szkolenia 
powinna obejmować w szczególności: 

a) Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu metod zarządzania ryzykiem w transporcie 
kolejowym: 

 wymagania prawne, 

 metody oceny ryzyka, 
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 sposoby dokumentowania wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, 

 praktyka stosowania oceny ryzyka – poszczególne etapy procesu, 

 typowe nieprawidłowości w trakcie stosowania oceny ryzyka oraz sposoby redukcji 
ich skutków, 

 funkcjonowanie wspólnej metody bezpieczeństwa dla oceny ryzyka (csm-ra)  
w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – m.in. etapy oceny zagrożeń 
i ocena ryzyka. 

b) Procesy i procedury (IRIS, RAMS, LCC) w praktyce. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany planu Szkolenia wybranej oferty w uzgodnieniu 
z Wykonawcą. 

3. Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w niniejszym postępowaniu wprowadza następujące 
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - spośród ofert spełniających wymogi niniejszego 
zapytania ofertowego:  

1) Cena kalkulowana w następujący sposób: 

     

     Cox=C25 os.+(C1 os. dod. NN * 5) + (C1 os. dod. NC *5) 

 

gdzie: 

Cox – cena netto oferenta X 

C25 os. –cena netto oferenta X za szkolenie dla 25 osób (zgodnie z tabelą z załącznika nr 1  
z formularza ofertowego) – przy założeniu, że 25 osób nocuje 

C1 os. dod. NN –cena netto oferenta X za każdego dodatkowego uczestnika szkolenia,  który nie 
korzysta z noclegu (zgodnie z tabelą z załącznika nr 1 z formularza ofertowego) 

C1 os dod. NC –cena netto oferenta X za każdego dodatkowego uczestnika szkolenia,  który korzysta  
z noclegu (zgodnie z tabelą z załącznika nr 1 z formularza ofertowego)  

Powyższe wyliczenie wykorzystane zostanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2) Jakość. W ramach tego kryterium będzie brane pod uwagę: : 

- CV trenera/trenerów – pod uwagę będzie brane w szczególności: wykształcenie trenera, 
doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, doświadczenie w prowadzeniu 
audytów, doświadczenie specjalistyczne w zakresie przedmiotu szkolenia, odbyte dodatkowe 
szkolenia podnoszące kwalifikacje trenera /trenerów, posiadane certyfikaty i dodatkowe 
kwalifikacje.  

- udokumentowane doświadczenie trenera/trenerów w zakresie tematyki Szkolenia – pod uwagę 
będzie brana w szczególności liczba przekraczająca 200 godzin szkoleniowych oraz liczba 
przekraczająca  50 godzin audytów związanych z sektorem kolejowym, 

- udokumentowane doświadczenie trenera/trenerów w przeprowadzaniu szkoleń dla podmiotów z 
sektora kolejowego. Pod uwagę będzie brana w szczególności liczba podmiotów powyżej 3-ech , 

.- szczegółowego planu Szkolenia - Zamawiający będzie preferować szczegółowość, rzeczowość, 
kompletność, stopień zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego.  
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4. Urząd Transportu Kolejowego zastrzega, iż w niniejszym postępowaniu, celem wyboru oferty 
najkorzystniejszej, może – po otrzymaniu ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie: 

4.1. Dokonać drugiego zapytania ofertowego w niniejszym postępowaniu, przedstawiając 
wcześniej pytanym Wykonawcom najniższą cenę na danym etapie, oraz zapraszając do 
dokonania postąpienia cenowego; 

4.2. Negocjować szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego elementy cenotwórcze, 
oczekując ostatecznych ofert cenowych najwyższej jakości Szkolenia. 

5. W przypadku zainteresowania – w odpowiedzi na powyższe, prosimy o złożenie oferty, 
zawierającej:  

5.1. część merytoryczną przedstawiającą jak najbliżej można – proponowany przedmiot 
zamówienia, który uwzględnia szczegółowy plan Szkolenia, CV trenera/trenerów, 
udokumentowane doświadczenie oferenta w prowadzeniu szkoleń podmiotów kolejowych, 
udokumentowane doświadczenie trenera/trenerów przeprowadzenia szkoleń w zakresie 
tematyki Szkolenia, 

5.2. proponowaną stawkę wynagrodzenia za realizacje powyższego przedmiotu zamówienia (tzw. 
cenę oferty – netto oraz brutto) – „Formularz ofertowy”  w załączniku nr 1, 

5.3. określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu realizacji powyższego przedmiotu 
zamówienia w terminie określonym w punkcie 2.2.a.   

5.4. określenie czasu ważności oferty - wnosimy o określenie czasu ważności oferty nie krótszego 
niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Urząd Transportu Kolejowego oferty, 

5.5. podpisanie oferty przez osobę umocowaną prawnie do reprezentacji firmy (może to być 
również osoba posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentacji), 

5.6. podpisanie przez wykonawcę (lub osobę umocowaną prawnie do reprezentowania 
Wykonawcy) „Oświadczenia Wykonawcy” – załącznik nr 2, 

5.7. przesłanie powyższego do dnia 30 października 2014 r. do godziny 15.00 mailem na adres: 
renata.willner@utk.gov.pl lub michal.jaworski@utk.gov.pl oraz późniejsze potwierdzenie 
dosyłając oryginał pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa, z dopiskiem „Szkolenie”. 

W razie pytań i wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny. 

Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, 
Koordynator ds. POPT w UTK, tel.: 728 420 196, 22-630-18-64 michal.jaworski@utk.gov.pl 

Renata Bartosiewicz – Willner, Główny specjalista w Biurze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
tel.: 783 913 546, 22-522-50-24 renata.willner@utk.gov.pl  
 

 

 

 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy 
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