
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 
 

usługę opracowania Studium Wykonalności dla projektu informatycznego  
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(przedmiot zamówienia) 

 
 
 
Zamawiający: URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Aleje Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
 

Opis przedmiotu 
zamówienia: 

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu informatycznego  - 
formularza kontaktowego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020 (część merytoryczna i finansowa). 
Aplikacja dla pasażerów (dostępnej z poziomu strony internetowej oraz do 
pobrania na telefony komórkowe) umożliwia w jednym miejscu: 
- zaplanowanie podróży poprzez sprawdzenie rozkładu jazdy pociągów 
(wyszukiwarka pociągów zasilania danymi dostarczanymi rozkładowymi przez 
zarządcę infrastruktury i przewoźników), 
- zakup biletów on-line poprzez integrację systemów sprzedaży poszczególnych 
przewoźników, 
- możliwość zgłoszenia i wysłania do wybranych przewoźników potrzeby 
uzyskania pomocy w trakcie podróży przez osoby o ograniczonej możliwości 
poruszania się (służyłby do tego interaktywny formularz), 
- możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących podróży (strony 
tekstowe z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw pasażerów, 
danymi kontaktowymi do przewoźników etc.), 
- nanoszenia na mapę Polski informacji o lokalizacji poszczególnych dworców i 
ich opisów oraz zdjęć. 
 
Studium Wykonalności powinno minimalnie zawierać:  

1. Podstawowe informacje o projekcie 
2. Geneza i istota projektu 
3. Tytuł projektu 
4. Cel projektu 
5. Lokalizacja projektu 
6. Odbiorcy ostateczni projektu 
7. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

przedsięwzięcia 
8. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora 
9. Stosunki prawno – własnościowe między poszczególnymi stronami 

projektu 
10. Doświadczenie stron projektu 
11. Analiza otoczenia projektu 
12. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego 
13. Zidentyfikowane problemy 
14. Analiza SWOT 
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15. Logika interwencji 
16. Cele projektu 
17. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych 
18. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE 
19. Korzyści i oddziaływanie 
20. Wskaźniki produktu projektu 
21. Wskaźniki rezultatu projektu 
22. Trwałość techniczna projektu 
23. Opis istniejącego systemu 
24. Analiza opcji 
25. Opis możliwych opcji realizacji projektu 
26. Analiza opcji 
27. Podsumowanie analizy opcji 
28. Opis techniczny projektu 
29. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w formie elektronicznej 
30. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów 

teleinformatycznych 
31. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia 
32. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu 
33. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe 
34. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia 
35. Wydane decyzje i pozwolenia 
36. Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich pozyskania 
37. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
38. Finansowa trwałość projektu 
39. Podstawowe założenia do analizy finansowej 
40. Nakłady inwestycyjne 
41. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia 
42. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe 
43. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia 
44. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – w okresie realizacji oraz 

eksploatacji projektu 
45. Prognoza rachunku zysków i strat projektu 
46. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu 
47. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji 

projektu 
48. Analiza wrażliwości 
49. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu 
50. Analiza kosztów i korzyści społecznych 
51. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu. 

 
Szacunkowa wartość 
zamówienia: 

Nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro 
netto. 

Termin wykonania 
zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy 

Sposób obliczenia ceny: Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 
określone w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

  Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji cenowych  
z oferentami. 
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Warunki udziału w 
postępowaniu: 

Wykonawca dołącza do oferty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1); 
3. Dokument (protokół zdawczo-odbiorczy, referencje) potwierdzający iż 

Wykonawca/ Konsultant odpowiedzialny za realizację przedmiotu 
zamówienia w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, 
zrealizował w sposób należyty minimum 1 zamówienie, którego 
przedmiotem było opracowanie studium wykonalności na wykonanie 
lub modyfikację systemu informatycznego dla jednostki administracji 
publicznej, przy czym wartość projektu będącego przedmiotem 
studium była nie mniejsza niż 1 mln złotych brutto.  

 
 

Kryterium wyboru oferty 
najkorzystniejszej: 

najniższa cena  
 

Termin składania ofert: upływa dnia 13.11.2014 r.  

Sposób składania ofert: Oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
 
dpp@utk.gov.pl 

Osoba wyznaczona do 
kontaktów: 

Tomasz Hupało, Naczelnik Wydziału Informacji o Prawach Pasażerów 
 
e-mail: tomasz.hupalo@utk.gov.pl ; tel. 22 7491492 
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Załącznik nr 1 

 
 
 
………………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… 

REGON Wykonawcy: ………………………………………………………………………………. 

NIP Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i Nazwisko: ……………………………….……………………………………………………… 

Stanowisko: ……………………………………..……………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………..………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………..………………………………………… 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 134 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na usługę:  

opracowanie Studium Wykonalności dla projektu informatycznego  - formularza kontaktowego dla osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się – współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
poniższa tabelą: 

 

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu 
informatycznego  współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
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Oświadczenie Wykonawcy 

 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) ………….……………………………………………….., oświadczam że: 

1. w/w Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (do wykonania zamówienia), tj. 
udokumentowane opracowanie minimum 1 studium wykonalności na wykonanie lub modyfikację 
systemu informatycznego dla jednostki administracji publicznej, przy czym wartość projektu będącego 
przedmiotem studium była nie mniejsza niż 1 mln złotych brutto. 

2. w/w Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu; 

3. ofertowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia  
z zaproszenia do złożenia oferty. 

4. Wskazana w ofercie cena uwzględnia wszelkie koszty związane z opracowaniem  Studium 
Wykonalności dla projektu informatycznego  - formularza kontaktowego dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się – współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020. 

5. Wykonawca pozostaje związany niniejszą ofertą przez 30 dni kalendarzowych, od terminu składania 
ofert 

 

 

Do oferty załączono: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie 
wynika z odpisu z właściwego rejestru); 

3. Dokument (protokół zdawczo-odbiorczy, referencje) potwierdzający iż Wykonawca/ Konsultant 
odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, 
zrealizował w sposób należyty minimum 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie 
studium wykonalności na wykonanie lub modyfikację systemu informatycznego dla jednostki 
administracji publicznej, przy czym wartość projektu będącego przedmiotem studium była nie 
mniejsza niż 1 mln złotych brutto. 
 

 

 

 
.................................... , dnia .................................. 

............................................................. 

 ( podpis i pieczęć Wykonawcy ) 
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