
 
 

Warszawa dn. 15 lipca 2015 r. 
Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
 

 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93) 
 
1. Zamawiający: 

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: 
Joanna Kochańska 
tel. 022 749-15-04 
e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
 

2. Informacje ogólne: 
Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów 
promocyjnych z logo Urzędu Transportu Kolejowego (szczegóły – poniżej). 
 

3. Przedmiot Zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów/artykułów promocyjnych: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość: 
1 Długopis metalowy  1300 
2 Notes A5  520 
3 Karteczki Samoprzylepne 500 
4 Smycz  dwustronna 10 mm  800 
5 Torba Bawełniana  1300 
6 Cukierki promocyjne  10 kg. 
7 Power bank  50 

8 
Pendrive 4gb w kształcie znaku drogowego „krzyża św. Andrzeja” z elementem 
świecącym 250 

9 Parasol manualny  150 
10 Ołówek drewniany 500 

11 Kredki  250 
12 Pamięć USB Twister 4 gb 250 
13 Magnetyczna zakładka do książki  500 
14 Jojo 200 
15 Zestaw piśmienniczy w etui 50 
16 Notatnik A4  300 
17 Notatnik A5  300 
18 Wizytownik 100 
19 Obwoluty/okładki na identyfikator służbowy 300 

 
Każdy z dostarczonych przedmiotów zamówienia musi zostać opatrzony logo Urzędu Transportu 
Kolejowego, według wzoru ustalonego z Zamawiającym. 



 
 

 
4. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 

2015 r. 
 
5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego w Warszawie 
 
6. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postepowaniu wprowadza następujące kryterium wyboru 
oferty najkorzystniejszej (kryteria wagowe poszczególnych elementów podlegających ocenie) - 
spośród ofert nieodrzuconych (na podstawie niezgodności merytorycznej z przedmiotem 
zamówienia – patrz pkt 3 zaproszenia):  
6.1. Jakość: 20% 

W kryterium jakość zostanie oceniona, każda dostarczona próbka, o której mowa w pkt. 7.4, 
przyznając jej punktację od 0 do 5 pkt. Łączna ilość punktów będzie sumą wszystkich 
uzyskanych punktów. 

6.2. Cena: 80%. 
 
7. Termin i sposób złożenia oferty: 

W przypadku zainteresowania – w odpowiedzi na powyższe, prosimy o złożenie oferty, 
zawierającej:  
7.1. wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia), 
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
7.3. kartę katalogową oferowanych produktów, zawierającą jego wizualizację oraz określenie 

sposobu nadruku logotypu (np. nadruk, grawer, naklejka, itp.) 
7.4. przedstawienie próbek (po jednej sztuce, próbki oferowanych produktów nie muszą zawierać 

nadruku logotypu UTK, powinny to być przykładowe (wzorcowe) produkty):  
7.4.1. notes formatu A5, o którym mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia, 
7.4.2. smycz, o której mowa w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, 
7.4.3. parasol, o którym mowa w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia, 
7.4.4. wizytownik, o którym mowa w pkt. 20 opisu przedmiotu zamówienia, 
7.4.5. Próbki po dokonaniu oceny w kryterium jakość, zostaną zwrócone Wykonawcy, na 

wniosek. 
7.5. podpisanie oferty przez osobę umocowaną prawnie do Państwa reprezentacji ; 
7.6. przesłanie powyższego do dnia 24 lipca 2015 r. do godziny 12:00  mailem na adres: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl oraz pocztą na adres:  
Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,  
z dopiskiem „oferta na zakup i dostawę materiałów promocyjnych” 

 
8. Inne postanowienia: 

8.1. W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców  
w postepowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty. 

8.2. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą 
spełniającym warunki formalne. 

8.3. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia kilku 
Wykonawcom, którzy zaoferują realizację danego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 
pkt. 3, za najkorzystniejszą cenę. 

8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania 30% zamówienia. 
8.5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

 



 
 

 
9. Załączniki: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 



 
 

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Opis 

1 Długopis metalowy  długopis metalowy, przyciskany, wkład niebieski 

2 Notes A5  
Min. 80 kartek w linię lub kratkę, okładka w kolorze niebieskim, nadruk  
w jednym miejscu (1 kolor) lub tłoczone logo UTK 

3 Karteczki Samoprzylepne  Zestaw samoprzylepnych karteczek w różnych rozmiarach, w różnych kolorach, 

4 Smycz  obustronna 
Smycz obustronna 10 mm  z karabińczykiem i zaczepką do telefonu, kolor 
niebieski, nadruk w kolorze białym 

5 Torba bawełniana  
Torba bawełniana 100% z długimi uchwytami w kolorze granatowym,  
nadruk  
w jednym miejscu 

6 Cukierki promocyjne Cukierki typu krówki 

7 Power bank  

Przenośny akumulatorek służący do ładowania tabletów lub telefonów, wykonany 
z plastiku lub metalu, pojemność min. 2200 mAh, w zestawie uniwersalny kabel; 
umożliwiający ładowanie wszystkich smarfonów dostępnych na rynku. Kolor 
niebieski lub biały. Całość zapakowana w tekturowy kartonik. 

8 
Pendrive 4gb w kształcie znaku 
drogowego „krzyża św. Andrzeja” 

Pendrive o pojemności 4Gb w kształcie znaku drogowego „krzyż Św. Andrzeja”,  
z elementem świecącym przy podłączeniu pendriva do urządzenia 

9 Parasol manualny  
parasol typu golf, gładki, przezroczysty, alumioniowy uchwyt, z nadrukiem  
w jednym miejscu  
1 kolor 

10 Ołówek  
Drewniany ołówek z gumką w kolorze niebieskim, nadruk 1 kolor w jednym 
miejscu 

11 Kredki  
Zestaw drewniany kredek (min. 6 sztuk), zapakowane w pudełko, nadruk na 
pudełku w jednym miejscu (1 kolor) 

12 Pamięć USB Twister 4 gb 
Obrotowy pendrive typu twister o pojemności 4GB w opakowaniu i z dodatkową 
smyczą, wykonany z plastiku, z metalową blaszką w kolorze niebieskim z 
nadrukiem według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

13 Magnetyczna zakładka do książki  
Magnetyczna zakładka do książki, kolor niebieski, nadruk 1 kolor w jednym 
miejscu 

14 jojo „upside down” Jojo wykonane z naturalnego drewna z wypalonym logiem UTK 

15 Zestaw piśmienniczy w etui  
Zestaw piśmienniczy składający się z długopisu lub długopisu i ołówka 
automatycznego, zestaw pakowany w etui. 

16 notatnik A4  
Notatnik A4, 25 kartek w kratkę, nadruk danych adresowych Urzędu na każdej 
stronie według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, nadruk 1 kolor, klejone 
u góry 

17 notatnik A5  
Notatnik A5, 25 kartek w kratkę, nadruk danych adresowych Urzędu na każdej 
stronie według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, nadruk 1 kolor, klejone 
u góry 

18 wizytownik 
Wizytownik wykonany z wysokiej jakości aluminium, posiadający bezpieczne 
zamknięcie, grawer uzgodniony z Zamawiającym 

19 
obwoluty/okładki na identyfikator 
służbowy 

Obwoluty plastikowe na identyfikator, z możliwością zaczepienia w pionie 
 i poziomie 

 
 



 
 

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Nr telefonu: ............................. fax: .................................. e-mail: .......................................................... 

NIP: ......................................... Regon: ....................................  

Dane osoby kontaktowej: ………………………………………………………………………………... 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych polskich kwoty 30 000 euro, na zakup i dostawa materiałów/artykułów 

promocyjnych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość: 
Cena netto 

(1 szt.) 
Cena netto 

(łączna) 
Stawka 

VAT 
Cena brutto

(łączna) 
1 Długopis metalowy  1300     

2 Notes A5 80 kartek  520     

3 Karteczki Samoprzylepne  500     

4 Smycz  dwustronna 10 mm  800     

5 Torba Bawełniana  1300     

6 Cukierki promocyjne  10 kg.     

7 Power bank  50     

8 
Pendrive 4gb w kształcie znaku drogowego  
„krzyża św. Andrzeja” 

250 
    

9 Parasol 150     

10 Ołówek drewniany 500     

11 Kredki  250     

12 Pamięć USB Twister 4 gb 250     

13 Magnetyczna zakładka do książki  500     

14 Jojo  200     

15 Zestaw piśmienniczy w etui 50     

16 Notatnik A4  300     

17 Notatnik A5  300     

18 Wizytownik 100     

19 Obwoluty/okładki na identyfikator służbowy 300     

 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu i przyjmujemy je 

bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y, że w przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję/my się 

do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w zaproszeniu. 

4. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności 

zawartych w zaproszeniu do składania ofert. 



 
 

5. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7. Termin związania ofertą wynosi …………… dni od daty upływu terminu składania ofert. 

Oświadczenie powyższe składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 

karnego. 

Do oferty załączono 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

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

3. Karty katalogowe oferowanych produktów, zawierającą jego wizualizację oraz określenie sposobu 
nadruku logotypu (np. nadruk, grawer, naklejka, itp.) 

4. Próbki oferowanych produktów (po jednej sztuce, próbki nie muszą zawierać nadruku logotypu 
UTK, powinny to być przykładowe (wzorcowe) produkty):  
a) notes formatu A5, o którym mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia, 
b) smycz, o której mowa w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, 
c) parasol, o którym mowa w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia, 
d) wizytownik, o którym mowa w pkt. 20 opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

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

                                                                                                                                          (data i podpis Wykonawcy) 


