
                         
 

 

Warszawa dnia 15.02.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych 

 

1. Informacje ogólne:  

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 

zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie, wykonanie 

oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych z logo Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Urząd Transportu Kolejowego,  

02-305 Warszawa,  

Al. Jerozolimskie 134,  

e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

tel.: ( 22 ) 749-14-00 

 

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - (22) 749-14-01.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: 

Mateusz Gorta-Busz - tel. (22) 749-15-10, e-mail: mateusz.gorta@utk.gov.pl 

 

4. Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

kwoty 30.000 euro (art. 4, pkt 8). 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

a).  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie oraz dostawa następujących materiałów  

i gadżetów promocyjnych z logo Urzędu Transportu Kolejowego: 

 

1. Blok biurowy szt. 300 

2. Notes PL szt. 230 

3. Notes ENG szt. 100 

4. Zestaw piśmienniczy szt.140 

5. Długopis szt. 1100 

6. Długopis eko szt. 600 

7. Smycz z 2 logotypami szt.300 

8. Smycz z 1 logotypem szt. 600 

9. Pendrive 8 GB typu 1 szt. 250 

10. Pendrive 8 GB typu 3 szt. 100 

11. Powerbank typu 1 szt. 50 

12. Powerbank typu 2 szt. 50 

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


                         
 

13. Etui na karty szt. 700 

14. Notes z kartkami samoprzylepnymi szt. 300 

15. Kołonotatnik z długopisem eko szt. 400 

16. Ołówek eko szt. 600 

17. Ołówek szt. 600 

18. Torba papierowa szt. 300 

19. Torba płócienna szt. 180 

20. Torba jutowa szt. 300 

21. Kubek "tablica" szt. 200 

22. Kubek "tuba" szt. 250 

23. Kubek termiczny szt. 130  

24. Słuchawki szt. 200  

25. Gra bierki szt. 100 

26. Gra domino szt. 100 

27. Piny do marynarki szt.100 

28. Skipass do identyfikatorów szt. 500 

29. Brelok ze ściereczką szt. 300 

30. Teczka otwierana z klipem szt. 150 

31. Blok biurowy A4 szt. 100 

32. Teczka papierowa A4 szt. 150 

 

b).  Umiejscowienie projektu graficznego oraz oznaczeń na zamawianych artykułach promocyjnych 

(Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji 

Zamawiającego). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

W przypadku używania innej techniki druku, jak druk offsetowy, wystarczy podać technikę stosowaną 

przy wydruku oferowanych materiałów i gadżetów promocyjnych. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Zamówienie powinno być dostarczone w dniach pon.- pt. w godzinach 9.00-15.00 do siedziby 

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

  

7. Okres gwarancji: 

W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami bądź 

innymi błędami lub usterkami technicznymi Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia  

i w konsekwencji nie odebrać przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu nastąpi po usunięciu 

wszelkich usterek. Ewentualna konieczność ponownego wydruku/oznaczenia materiałów 

promocyjnych nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od wykrycia usterek i zgłoszenia ich 

do Wykonawcy.  

 

 

 

 



                         
 

8. Sposób przygotowania oferty:    

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2). 

2. Do oferty należy dołączyć: 

a). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 

b). Opis oferowanych produktów, zawierający jego wizualizację oraz określenie sposobu nadruku 

logotypu (np. nadruk, grawerka, naklejka, itp. 

c). próbki (po jednej sztuce) oferowanych produktów tj. 

1) Notes bez wkładki. 

2) zestaw piśmienniczy 

3) długopis 

4) powerbank typu 1
 

5) powerbank typu 2
 

6) torba papierowa
 

7) torba płócienna
 

8) torba jutowa 

9) kubek „tuba” 

10) brelok ze ściereczką 

 

3. Wymagane próbki, dostarczone przez Wykonawców, o których mowa w pkt. 8 ust. 2c powinny 

przedstawiać oferowane wykonanie danego przedmiotu zamówienia objętego próbką. Próbki nie 

muszą zawierać elementów graficznych (oznaczeń) wymaganych przez Zamawiającego. 

Przedstawione próbki co do: technologii wykonania, parametrów technicznych, cech 

jakościowych takich jak trwałość, precyzja wykonania, estetyka będą stanowiły wzorzec 

odniesienia dla produktów oferowanych przez Wykonawcę oraz będą podlegały ocenie 

jakościowej, zgodnie z pkt. 11 ust.2 . Próbki po dokonaniu oceny w kryterium jakości, zostaną 

zwrócone Wykonawcy, na wniosek. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

9. Miejsce oraz termin składania oferty: 

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 12, należy złożyć  

w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.) lub przesłać  

na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl z dopiskiem „oferta na opracowanie, wykonanie oraz 

dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych” do dnia  19.02.2016 do godz. 15.00. 

 

10. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. 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. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym 

warunki formalne. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia kilku 

Wykonawcom, którzy zaoferują realizację danego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 

3, za najkorzystniejszą cenę. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania do 30% zamówienia. 
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6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

 

7. Termin ważności oferty: 30 dni. 

 

11. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

- cena – waga 60%. 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

- jakość – waga 30% 

W kryterium jakości zostanie oceniona każda dostarczona próbka, o której mowa w pkt. 9.4, 

przyznając jej punktację od 0 do 3 pkt. Łączna ilość punktów będzie sumą wszystkich uzyskanych 

punktów. Maksymalna liczba punktów to 30. 

- termin realizacji zamówienia – waga 10%. 

Termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych – 10 pkt. 

Termin realizacji zamówienia do 15 dni roboczych – 5 pkt. 

Termin realizacji zamówienia do 20 dni roboczych – 0 pkt. 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 

1%=1 pkt. 

 

             najniższa cena ofertowa brutto 

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt 

               cena brutto oferty badanej 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

12. Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

 


