
 
 

Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. 
Urząd Transportu Kolejowego 
al. Jerozolimskie 134 
02‐305 Warszawa 

 
Zaproszenie do składania ofert  

Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego  
 

1. Cel i przedmiot zamówienia:  
Urząd Transportu Kolejowego (zwany dalej: „Zamawiającym” lub „UTK”) zaprasza do składania 
ofert na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej ewaluacji 
realizacji kierunków strategicznych UTK. 
 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany nie później niż do 15.09.2015 r. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać przedstawiony w dwóch wersjach: 

3.1.1. Rozszerzonej, do użytku wewnętrznego, obejmującej swym zakresem wszystkie zebrane 
informacje i wnioski oraz rekomendacje na przyszłość. 

3.1.2. Skróconej, do użytku zewnętrznego, obejmujące swym zakresem wnioski i informacje 
niewrażliwe i niepoufne oraz rekomendacje na przyszłość. 

3.2. Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać sporządzony w 2012 roku „Bilans otwarcia 
UTK” obejmujący: 

3.2.1. przedstawienie działalności UTK jako: 
3.2.1.1. nadzorcy bezpieczeństwa i interoperacyjności, 
3.2.1.2. katalizatora konkurencji, 
3.2.1.3. rzecznika pasażerów. 

3.2.2. wnioski płynące z przeprowadzonej analizy SWOT, 
3.2.3. rekomendacje i plan działania na przyszłość. 
3.2.4. „Bilans Otwarcia” zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy, po podpisaniu umowy. 

3.3. Zamawiający wymaga aby ekspertyza, o której mowa w pkt. 1, została przekazana w formie 
papierowej oraz na nośniku elektronicznym (w formie edytowalnej oraz pdf), w terminie 
określonym w pkt. 2. 

 
4. Kryteria oceny ofert: 

Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę zarówno cenę jak i inne informacje 
przekazane przez Wykonawców w ofertach, m.in. referencje Wykonawcy i osób wskazanych przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

5. Inne postanowienia: 
5.1. Zamawiający wraz z zapłatą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy, 

nabywa prawo własności egzemplarza lub nośnika wszelkich informacji, materiałów, 
raportów, oprogramowania oraz innych efektów prac stworzonych przez Wykonawcę, w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5.2. Przystępując do zamówienia, Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie, powielanie, 
prezentowanie oraz sporządzanie opracowań z wyników prac Wykonawcy, przekazanych w 
formie opracowania, o którym mowa w pkt. 1. 



 
 

5.3. Wykonawca zobowiązany zostanie do nieujawniania ani nieudostępniania materiałów ani 
informacji przekazanych przez Zamawiającego osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego 

5.4. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
− prowadzenia dalszych negocjacji, w tym negocjacji cenowych z wybranymi wykonawcami,  
− unieważnienia niniejszego zaproszenia i całego postępowania, na każdym etapie, bez 

podawania przyczyny.  
 

6. W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty zawierającej: 
6.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentacji) formularz 

ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia); 
6.2. harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawierający co najmniej daty, zakres 

działań, miejsce działań, osoby niezbędne do realizacji (po stronie Wykonawcy 
i Zamawiającego) i uwzględniający termin realizacji wskazany w pkt 2; 

6.3. referencje Wykonawcy wykazujące doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych 
zamówień, w okresie ostatnich 3 lat; 

6.4. podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 
„Oświadczenia Wykonawcy” – załącznik nr 2 do oferty; 

6.5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie); 

6.6. określenie czasu ważności oferty, nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych od daty upływu 
terminu składania ofert otrzymania przez Urząd Transportu Kolejowego. (w przypadku braku 
wskazania okresu ważności oferty, w sposób dorozumiany przyjęty zostanie analogiczny 30-
dniowy termin jej ważności, liczony od daty upływu terminu składania ofert). 

 
7. Sposób składania ofert 

Podpisane oferty (w formie skanu) wraz z załącznikami przesłać należy na adres mailowy:   
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl do dnia 16.07.2015r do godziny 10.00. 
 

8. W razie pytań i wątpliwości: prosimy o kontakt mailowy: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.  
 

9. Załączniki 
9.1. Formularz ofertowy  

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl


 
 

Załącznik nr 1 
 
……………………………………. pieczęć Wykonawcy 
 
Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………..……………. 
Adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………..…….……. 
NIP Wykonawcy: 
…………………………………………………………………….…………………..….….... 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 
Imię i nazwisko: …………………………….………... 
stanowisko:…………………………..……….…...…… 
nr telefonu oraz faksu …………………………………………… 
adres mailowy …………………….………………………..…… 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

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

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na: 
realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej ewaluacji realizacji 
kierunków strategicznych UTK, przeprowadzanego na zasadach szczegółowo opisanych 
w zaproszeniu do składania ofert oraz w załącznikach stanowiących integralną całość 
wraz z zaproszeniem do składania ofert 
 

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej ewaluacji 
realizacji kierunków strategicznych UTK 

  

 
Załączniki: 

a) ……………………… 
b) ……………………… 

 
Termin związania ofertą wynosi …… dni (minimalnie 30 dni kalendarzowych) od daty upływu terminu 
składania ofert.  
 

 
 

……………………………………………..                      …………………………………………… 
(miejscowość, data)     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 

 
Załącznik nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

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

 
a) ceny podane w ofercie będą stałe, to znaczy nie ulegną wzrostowi przez okres ważności oferty 

oraz w okresie realizacji umowy; 
b) dokładając należytą staranność, zapoznałem/łam się z zawartym w zaroszeniu do składania ofert 

opisem przedmiotu zamówienia ‐ oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty; 

c) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; oraz posiada, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

d) wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

e) podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
zaproszeniu do składania ofert, a także obejmuje wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia (również koszty 
związane z przeniesieniem praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.) 

f) oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez czas …… dni (minimalnie 30 dni 
kalendarzowych) od daty upływu terminu składania ofert; 
 

 
 
 

……………………………………………..                      …………………………………………… 
(miejscowość, data)     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 

 
 


