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Warszawa, 6 marca 2015 r. 

 

 

Urząd Transportu Kolejowego 

Aleje 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, w związku z precyzyjną identyfikacją przedmiotu zamówienia 
oraz szacunku jego wartości – na podstawie wcześniej przeprowadzonego oszacowania cenowego 
– wszczyna postępowanie zamówieniowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN kwoty 
30.000 Euro, dotyczące: studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, wniosku  
o dofinansowanie - niezbędnych do złożenia aplikacji projektu ePodróż w konkursie w  ramach 
Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020. 

2. W związku z powyższym Urząd Transportu Kolejowego (zwany dalej Zamawiającym)  zwraca się  
z zapytaniem ofertowym dotyczącym ewentualnego złożenia oferty na realizację następującego 
zakresu przedmiotowego: 

2.1. Cel dokonania zamówienia:  

I część – przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla 
projektu ePodróż  (na podstawie zawartego opisu e-usługi ePodróż-– załącznik nr 3 - 
oraz Regulaminu konkursu) do konkursu w ramach   Działania 2.1. Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa) 

II cześć – opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1. Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 zgodnie z Regulaminem konkursu 

III część – wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym (przygotowanie publicznej 
prezentacji projektu ePodróż) 

IV część  –  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  wsparcie  w  procesie  
aplikacyjnym i aktualizacja przygotowanych dokumentów (opracowanych przez 
Wykonawcę) pod kątem ewentualnych uwag zgłoszonych przez Władzę Wdrażającą 
Programy Europejskie (Instytucji Zarządzającej). Pomoc dotyczy okresu oceny wniosku 
dla projektu, jak również uzupełnienia ewentualnych  danych,  złożenia  uzupełnień.  
Pomoc  w  tym  zakresie  musi  być  zgodna z wytycznymi Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020. 

2.2. Aplikacja dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się ułatwiająca planowanie, zakup 
biletu i podróż kolejami w Polsce polega na opracowaniu aplikacji obejmującej 8 modułów: 

a)  informacje, 

b) wyszukiwarka połączeń, 
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c) kupno biletu, 

d) zgłoszenie przejazdu, 

e) ocena warunków podróży, 

f) formularz reklamacyjny, 

g) formularz skargowy, 

h) panel logowania. 

Stworzona e-usługa pozwoli na rozwój e-usług publicznych (A2C). 

Szczegółowy opis poszczególnych modułów w załączniku nr 3 (szczegółowy opis e-usługi 
ePodróż)  

2.3. Etapy merytoryczne/ zakresy: 
2.3.1. Opracowanie studium wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści : 

a) preferowany termin realizacji zamówienia: 

I część - do dnia 23 kwietnia 2015 roku  

II część – do dnia 23 kwietnia 2015 roku 

III część – zgodnie z Regulaminem konkursu do naboru POPC 

IV cześć - nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2015 roku 

b) założenia: Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i oferty 
wariantowej. 

2.3.2. Wymagania dotyczące Oferenta i jego doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności 
zamówienia oczekuje od Oferenta spełnienia poniższych wymagań dotyczących 
doświadczenia oferenta: 

a) co najmniej jedna osoba – specjalista – z doświadczeniem opracowywania co 
najmniej 2 studiów wykonalności (w tym w zakresie e-usług), opracowanych  
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, których wartość 
projektów każdorazowo przekraczała 1 milion PLN brutto. Dodatkowo, należy 
załączyć informację, czy projekty, do których dana osoba opracowywała studium 
wykonalności zostały/są realizowane. 

b) co najmniej jedna osoba – specjalista - ds. finansowych, która przygotowywała co 
najmniej 2 analizy kosztów i korzyści (tym w zakresie e-usług) o wartości 
każdorazowo przekraczającej 1 milion PLN brutto w ciągu ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert. Dodatkowo, należy załączyć informacje, czy 
projekty, do których dana osoba opracowywała analizy kosztów i korzyści zostały/są 
realizowane. 

c) co najmniej jedna osoba – specjalista – ds. informatycznych, która ma 
doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych, aplikacji, e-usług 
zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. Dodatkowo, należy załączyć informacje, czy 
usługi te były/są realizowane. 

2.3.3. Oferent wraz z ofertą przedłoży proponowany zakres elementów studium 
wykonalności oraz proponowany zakres elementów analizy kosztów i korzyści  
(w tym w zakresie e-usług). 

3. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wprowadza następujące kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty (kryteria wagowe poszczególnych elementów podlegających ocenie) - 
spośród ofert nieodrzuconych (na podstawie niezgodności merytorycznej z przedmiotem 
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zamówienia – patrz pkt 2 zapytania) oraz Oferentów niewykluczonych (na podstawie 
niespełnienia warunków podmiotowych – patrz pkt  2 zapytania):  

3.1. Cena: 40% 

3.2. Jakość 60% 

Jakość oceniana będzie na podstawie: 

a) liczby zadeklarowanych przez Oferenta wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie e-usług), waga 
kryterium: 0,3; 

b) liczba zadeklarowanych przez Oferenta opracowanych w ciągu ostatnich 5 lat 
wniosków o dofinansowanie projektu (w  tym w zakresie e-usług) waga kryterium: 
0, 25; 

c) ilości referencji – ilość załączonych udokumentowanych referencji do niniejszej 
oferty – referencje dotyczące wykonania studiów wykonalności wraz z analizą 
kosztów i korzyści (w tym w zakresie e-usług), waga kryterium: 0,2; 

d) łączna wartość brutto projektów, dla których Oferent opracowywał studia 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie e-usług), waga 
kryterium: 0,25. 

Przedłożony plan zawierający proponowane elementy studium wykonalności oraz analizy kosztów 
i korzyści, a także publicznej prezentacji projektu ePodróż  może uzyskać ocenę 0 punktów lub  
1 punkt – w zależności od stopnia zgodności z przedmiotem zamówienia i szczegółowym opisem 
e-usługi ePodróż (załącznik nr 3). 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w następujący sposób. 

4.1. Cena, o której mowa w pkt.3.1. skalkulowana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

Cn= 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 , 

gdzie: 

Cn - współczynnik ceny Oferenta n 

Con - cena brutto Oferenta n 

Cmax - najwyższa cena oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów  
w postępowaniu zamówieniowym 

4.2. Jakość, o której mowa w pkt.3.2. skalkulowana zostanie zgodnie z poniższym wyliczeniami: 

a) liczba zadeklarowanych przez Oferenta studium wykonalności wraz z analizą 
kosztów i korzyści (w tym w zakres e-usług): 

Sn = 𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 , 

gdzie: 

Sn - współczynnik oceny liczby przedłożonych przez Oferenta n 
wykonanych studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 
w zakresie e-usług, 

Son - liczba zadeklarowanych przez Oferenta n wykonanych studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie  
e-usług), 

Smax - najwyższa spośród ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu 
zamówieniowym liczba zadeklarowanych, wykonanych studium 
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wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie  
e-usług). 

 

b) liczba zadeklarowanych przez Oferenta wniosków o dofinansowanie  (w tym  
w zakresie e-usług) 

   Dn = 𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

, 

gdzie: 
Dn - współczynnik oceny liczby wniosków o dofinansowanie  

przedłożonych przez Oferenta n wykonanych (w tym zakresie   
e-usług), 

Don - liczba zadeklarowanych przez Oferenta n wykonanych wniosków  
o dofinansowanie (w tym w zakresie e-usług) 

Dmax - największa spośród ofert złożonych przez Oferentów w 
postępowaniu zamówieniowym ilość wykonanych wniosków 
 o dofinansowanie  (w tym w zakresie e-usług). 

 

c) ilość załączonych do niniejszej oferty referencji dotyczących wykonania 
studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie  
e-usług): 

Rn = 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 , 

gdzie: 

Rn - współczynnik oceny liczby przedłożonych przez Oferenta n 
udokumentowanych referencji dotyczących wykonania studiów 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie  
e-usług), 

Ron - liczba przedłożonych przez Oferenta n referencji dotyczących 
wykonania studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 
(w tym w zakresie e-usług), 

Rmax - największa spośród ofert złożonych przez Oferentów w 
postępowaniu zamówieniowym ilość referencji dotyczących 
wykonania studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 
(w tym w zakresie e-usług). 

 

d) łączna wartość brutto projektów, dla których Oferent opracowywał studia 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie e-usług): 

Wn = 𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 , 

gdzie: 

Wn - współczynnik oceny wartości projektów, dla których Oferent n 
opracowywał studia wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 
(w tym w zakresie e-usług), 
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Won - wartość brutto projektów (wyrażona w milionach), dla których 
Oferent n opracowywał studia wykonalności wraz z analizą kosztów 
i korzyści (w tym w zakresie e-usług) , 

Wmax - największa spośród ofert złożonych przez Oferentów w 
postępowaniu zamówieniowym zadeklarowana wartość brutto 
projektów (wyrażona w milionach) dotyczących wykonania studiów 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w tym w zakresie  
e-usług). 

4.3. Jakość Oferenta n zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

Jn = 0,3* Sn + 0,25*Dn+0,2* Rn + 0,25*Wn , 
gdzie: 

 Jn - oznacza współczynnik jakości Oferenta n. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie listy rankingowej zebranych 
ofert, stworzonej poprzez przypisanie każdej z ofert oceny punktowej. Oferent może zdobyć 
minimalnie 0 punktów a maksymalnie 100 punktów. Kalkulacja oceny punktowej do listy 
rankingowej zostanie wykonana zgodnie z następującym wzorem: 

Lpn = 100 (0,4 * Cn + 0,6 * Jn), 
gdzie: 

 Lpn - liczba punktów uzyskanych przez Oferenta n. 

 

5. Zamawiający zastrzega, iż w niniejszym postępowaniu, celem wyboru najkorzystniejszej oferty, 
może – po otrzymaniu ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie: 

5.1. dokonać drugiego zapytania ofertowego w niniejszym postępowaniu, przedstawiając 
wcześniej pytanym Oferentom najniższą cenę na danym etapie oraz zapraszając do dokonania 
postąpienia cenowego; 

5.2. negocjować z wcześniej pytanymi Oferentami szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz jego elementy cenotwórcze, oczekując ostatecznych ofert cenowych; 

5.3. wystąpić do Oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień (udokumentowania) do przedłożonej 
oferty w celu potwierdzenia informacji z formularza ofertowego (załącznik nr 1); 

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

6.1. wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do zapytania; 

6.2. podpisany przez Oferenta (lub osoby umocowanej prawnie do reprezentowania Oferenta) 
oświadczenia Oferenta – załącznik nr 2, 

6.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

6.4. część merytoryczną przedstawiającą proponowane przez Oferenta elementy zakresu studium 
wykonalności, elementy analizy kosztów i korzyści, a także elementy planu publicznej 
prezentacji; 
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6.5. proponowaną przez Oferenta stawkę wynagrodzenia za realizację powyższego przedmiotu 
zamówienia zgodnie z formularzem zamówienia w załączniku nr 1 (tzw. cenę oferty – netto 
oraz brutto); 

6.6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych referencji dotyczących 
wykonania studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, a także wniosków  
o dofinansowanie (w tym w zakresie e-usług); 

6.7. udokumentowanie przez Oferenta doświadczenia w zakresie kwalifikacji zespołu (składu 
osobowego dedykowanego przez Oferenta do wykonania zadania zgodnie z punktem 2.3.2. 
zapytania ofertowego); 

6.8. określenie czasu ważności oferty - wnosimy o określenie czasu ważności oferty nie krótszego 
niż 45 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego; 

6.9. podpis osoby umocowanej prawnie do reprezentacji Oferenta (może to być również osoba 
posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentacji); 

oraz przesłanie powyższego do dnia 13 marca 2015 r. do godziny 15.00 mailem na adres 
dpp@utk.gov.pl. 

 

W razie pytań i wątpliwości – proszę o kontakt: 

Katarzyna Kołowska-Grnyo, e-mail: katarzyna.kolowska@utk.gov.pl 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2: oświadczenie Oferenta, 

3. Załącznik nr 3: szczegółowy opis e-usługi ePodróż. 
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