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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

wykonawców zainteresowanych wykonaniem usługi tłumaczenia pisemnego. 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego. 

3. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Niniejsze zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66. ustawy Kodeks cywilny. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka 

angielskiego na język polski, dokumentów z dziedziny kolejnictwa. 

2. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 79530000 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej oferty. 

4. Termin realizacji zamówienia 5 listopada 2016 r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 

1. Ofertę mogą składać wyłącznie wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 

2. Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

3. Ofertę mogą złożyć wykonawcy działający na rynku polskim, przez co najmniej 3 lata do momentu 

upływu terminu składania ofert. Informacja zostanie zweryfikowana na podstawie baz danych KRS 

lub CEIDG 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą dokumenty potwierdzające umocowanie 

osoby podpisującej ofertę, zaświadczenie ZUS o opłacaniu składek oraz zaświadczenie o opłaceniu 

podatku. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

7. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

 



 

                    

 

IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto oferty. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę wykonawcy, która spełnia wszystkie 

wymagania, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych według wzoru: 

Liczba punktów = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 100, wynik zaokrąglony do 

najbliższej cyfry do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego w Załączniku nr 2. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie, od dnia następnego po publikacji ogłoszenia do dnia 26 sierpnia  

2016 r. do godz. 16:15. Decyduje data i godzina wpływu do urzędu.
 

3. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail michal.jaworski@utk.gov.pl 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 

 

VI. Warunki zawarcia i zmiany umowy 

1. Z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z wykonawcą umowy na zasadach 

uprzednio określonych w umowie. 

3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

VII. Kontakt w sprawie zamówienia 

1. Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, 

Koordynator ds. POPT w UTK, tel.: 22 749 15 63, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 
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