
 
 

Warszawa dn. 14 listopada 2014 r. 

Urząd Transportu Kolejowego 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

 

1. Urząd Transportu Kolejowego wszczyna postępowanie zamówieniowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 

złotych polskich kwoty 30.000 Euro, dotyczące tłumaczenia na język angielski dokumentu „Ocena funkcjonowania 

Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2013 r.”. 

 

2. W związku z powyższym UTK zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym ewentualnego złożenie 

przez Państwa firmę oferty na realizację następującego zakresu przedmiotowego: 

2.1. Cel dokonania zamówienia: dostarczenie przetłumaczonego na język angielski dokumentu „Ocena funkcjonowania 

Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2013 r.”. Opis dokumentu, będącego 

przedmiotem zamówienia, zawiera pkt. 2.3.  

2.2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 23 grudnia 2014 r. 

2.3. Etapy merytoryczne (scenariusze / rekomendacje / zakresy): 

2.3.1. przygotowanie i dostarczenie, w terminie o którym mowa w pkt. 2.2.,przetłumaczonego na język angielski 

dokumentu „Ocena funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejo-

wego  

w 2013 r.”. W celu określenia przez wykonawcę ceny oferty Urząd Transportu Kolejowego zastrzega, że: 

a) Objętość tekstu źródłowego w wersji polskiej wynosi ok. 340 tys. znaków ze spacjami.  

b) W celu określenia zakresu merytorycznego tekstu źródłowego wykonawca może zapoznać się z doku-

mentami „Ocena funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejo-

wego” publikowanymi w latach poprzednich na stronach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego, 

dostępnymi pod poniższym linkiem: 

 http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne 

c) Zakres merytoryczny dokumentu źródłowego będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego 

nie odbiega znacząco od analogicznych dokumentów publikowanych w latach poprzednich,  o których 

mowa w ppkt. b) powyżej. 

d) Podczas realizacji zamówienia wykonawca może opierać się na dokumentach o których mowa w ppkt. b), 

przetłumaczonych na język angielski i publikowanych na stronach internetowych Urzędu Transportu Kole-

jowego, dostępnych pod poniższym linkiem: 

 http://www.utk.gov.pl/en/market-regulation/market-analysis/1709,Market-analysis.html 

2.3.2. UTK dostarcza zleceniobiorcy dokument w języku polskim w edytowalnym pliku MS Word wraz z plikiem 

(plikami) MS Excel, zawierającymi wykresy w formie edytowalnej. 

2.3.3. Oczekiwany przez UTK produkt w postaci przetłumaczonego dokumentu musi spełniać warunek finalności, 

tzn. być gotowym tekstem, zweryfikowanym pod względem spójności, zastosowanej terminologii i kom-

pletności, z uwagi na jego medialny charakter i cel dalszego jego upublicznienia. Bez względu na fakt, czy 

dane biuro tłumaczeń korzystać będzie z jednego, czy z wielu tłumaczy, otrzymany tekst musi być tekstem 

finalnym, t.j. ujednoliconym pod względem stylistycznym, terminologicznym i merytorycznym, bez koniecz-

ności dalszej, jakiejkolwiek jego obróbki. 

2.3.4. W cenę tłumaczenia powinno wejść również przetłumaczenie wszystkich tabeli i wykresów (edytowal-

nych/nieedytowalnych w pliku MS Word). Wszystkie wykresy nieedytowalne, dostarczone w pliku MS Word 

zostaną zleceniobiorcy dostarczone również w edytowalnym pliku MS Excel. W ramach ceny zleceniodawca 

zobowiązany jest przetłumaczyć wykresy w edytowalnych plikach MS Excel, a następnie wkleić je w odpo-

wiednie miejsca w pliku z tłumaczeniem. 

 

3. Urząd Transportu Kolejowego dodatkowo zastrzega, iż całe w/w. zlecone zamówienie winno być wykonane przez 

podmioty, które dają rękojmię należytego wykonania umowy oraz spełniają co najmniej następujące warunki podmio-



 
 

towe: dysponują odpowiednią: kadrą merytoryczną / bazą narzędziową/sprzętową / sytuacją finansową - wystarczają-

cymi do rzetelnej i terminowej realizacji w/w. przedmiotu  zamówienia; 

 

4. Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w niniejszym postępowaniu wybór Wykonawcy usługi zostanie dokonany 

zgodnie z poniższymi kryteriami, spośród ofert spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego: 

4.1. Cena 

4.2. Jakość. W ramach tego kryterium zostanie wzięta pod uwagę ocena dostarczonego przez oferenta tłumaczenia na 

język angielski próbki dokumentu. Tekst próbki w języku polskim stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofer-

towego. W ocenie wzięta będzie pod uwagę poprawność gramatyczna i merytoryczna przekładu oraz zastosowa-

ne słownictwo. 

Dodatkowo brane pod uwagę będzie doświadczenie wykonawcy w zakresie tłumaczeń z branży kolejowej. Ocena 

będzie dokonana na podstawie załączonych do niniejszej oferty referencji. 

 

5. Urząd Transportu Kolejowego zastrzega, iż w niniejszym postepowaniu, celem wyboru oferty najkorzystniejszej, może 

– po otrzymaniu ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie: 

5.1. Dokonać drugiego zapytania ofertowego w niniejszym postępowaniu, przedstawiając wcześniej pytanym Wyko-

nawcom najniższą cenę na danym etapie, oraz zapraszając do dokonania postąpienia cenowego; 

5.2. Udostępnić na etapie, o którym mowa w punkcie 5.1 tekst źródłowy dokumentu, którego tłumaczenie jest przed-

miotem niniejszej umowy, w celu precyzyjnego określenia ceny oferty. Wykonawcy, którym udostępniony zostanie 

tekst źródłowy, zobowiązani będą do podpisania oświadczenia zobowiązującego do zachowania poufności infor-

macji. 

5.3. Negocjować z wcześniej pytanymi Wykonawcami szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego elementy 

cenotwórcze, oczekując ostatecznych ofert cenowych. 

 

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

6.1. proponowaną przez Państwa firmę stawkę wynagrodzenia za realizację powyższego przedmiotu zamówienia (tzw. 

cenę oferty – netto oraz brutto); 

6.2. określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu realizacji powyższego przedmiotu zamówienia oraz 

końcowego terminu realizacji zamówienia – nie dłuższego niż do dnia 23 grudnia 2014 r.; 

6.3. określenie czasu ważności oferty – wnosimy o określenie czasu ważności oferty nie krótszego niż 30 dni kalenda-

rzowych od daty otrzymania przez UTK; 

6.4. podpisanie oferty przez osobę umocowaną prawnie do reprezentacji Państwa firmy (może to być również osoba 

posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentacji); 

6.5. przesłanie skanu powyższego do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 15.00 mailem na adres:  

michal.jaworski@utk.gov.pl. 

 

W razie pytań i wątpliwości – prosimy o kontakt telefoniczny: Michał Jaworski, tel. 22-749-15-63 kom. 728 420 196, Łukasz 

Trzak, tel. 22-749-15-65 lub mailowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3: Próbka tekstu w języku polskim do przetłumaczenia przez oferenta, stanowiąca podstawę oceny kryte-

rium jakości, zgodnie z pkt. 4.2. 


