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

tel. (22) 749-14-00, faks (22) 749-14-01, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 

Warszawa, dnia 5 września 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na: Wykonanie usługi organizacji 
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: ocena bezpieczeństwa i  ocena ryzyka oraz zarządzanie 
ryzykiem w transporcie kolejowym. 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134. 
Zamawiający nie jest płatnikiem VAT. 

3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8. 

4. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 8050000-9 usługi szkoleniowe. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 9 grudnia 2016 r. 

4. Miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134,  
02-305 Warszawa. Zamawiający zapewnia salę konferencyjną z wyposażeniem niezbędnym do 
realizacji zamówienia w postaci wykładów. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 

1. Ofertę mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 

2. Oferty nie mogą złożyć Wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

3. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy :  

3.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
należycie co najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia  
w zakresie obejmującym przedmiot zapytania ofertowego. Na potwierdzenie spełnienia warunku 
Wykonawca przedstawi listę zrealizowanych szkoleń zawierającą daty przeprowadzenia szkolenia, 
ilość uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, wartość zamówienia w PLN. 

3.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował zespołem, który będzie uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia, posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe: 

a) jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia) posiada certyfikat ukończenia 
kursu audytora wiodącego systemów zarządzania wydany przez niezależną jednostkę 
certyfikującą; 



 

 

b) jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia), przeprowadził i jest w stanie 
udokumentować przynajmniej 150 godzin szkoleniowych związanych z sektorem kolejowym 
(łącznie); 

c) trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia Szkoleń) posiadają doświadczenie  
w prowadzeniu/realizacji szkoleń zamkniętych dla przynajmniej 3 podmiotów rynku 
kolejowego. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

 

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

1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Waga/Maksymalna ilość punktów 

1 CENA 100 pkt. 

2 DOŚWIADCZENIE, 

w tym: 
80 pkt. 

Doświadczenie Zespołu Wykonawcy 40 pkt. 

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie szkoleń      40 pkt. 

2. Liczba punktów w ramach kryterium CENA obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:  

Liczba przyznanych punktów = (najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert / brutto 
badanej oferty) x 100.  

Wynik zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów za w ramach kryterium CENA. 

Kryterium cena oferty będzie rozpatrywana na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

3. Liczba punktów w ramach kryterium DOŚWIADCZENIE obliczona będzie na podstawie punktów 
uzyskanych w dwóch podkryteriach: doświadczenie zespołu Wykonawcy, doświadczenie Wykonawcy 
w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. 

3.1 Doświadczenie zespołu Wykonawcy – ocenie podlegać będzie: wykształcenie trenera, 
doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, doświadczenie w prowadzeniu 
audytów, doświadczenie specjalistyczne w zakresie przedmiotu szkolenia, odbyte dodatkowe 
szkolenia podnoszące kwalifikacje trenera/trenerów, posiadane certyfikaty i dodatkowe 
kwalifikacje. 

Poniżej przedstawione zostały preferencje wobec trenerów, które powinny zostać  
wyszczególnione w przekazanych CV i brane będą pod uwagę w ocenie punktowej tego kryterium:  

a) jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia), przeprowadził i 
udokumentuje co najmniej 150 godzin szkoleniowych związanych z sektorem kolejowym 
(łącznie); 

W przypadku spełnienia tego warunku Wykonawca otrzyma: 

− 0 punktów za wykazanie niezbędnego minimum, czyli 150 godzin, 

− po 5 punktów za każde 10 godzin ponad niezbędne minimum określone powyżej, jednak nie 
więcej niż 15 punktów. 

b) trener/trenerzy (dedykowani do przeprowadzenia Szkoleń) posiadają doświadczenie  
w prowadzeniu i realizacji szkoleń zamkniętych dla przynajmniej 3 podmiotów rynku 
kolejowego; 



 

 

W przypadku spełnienia tego warunku Wykonawca: 

− otrzyma 0 punktów za spełnienie niezbędnego minimum, czyli wykazanie 3 podmiotów, 

− po 5 punktów za każdy kolejny podmiot, jednak nie więcej niż 15 punktów.  

c) co najmniej jeden z trenerów (dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia) posiada certyfikat 
ukończenia kursu audytora wiodącego systemów zarządzania wydany przez niezależną 
jednostkę certyfikującą, w ramach podkryterium Zamawiający przyzna: 

− 0 punktów za spełnienie niezbędnego minimum, czyli wykazanie 1 trenera posiadającego 
wyżej wymieniony certyfikat, 

− po 5 punktów za każdego kolejnego trenera posiadającego certyfikat, jednak nie więcej niż 
10 punktów. 

Wykonawca w ramach podkryterium „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy” może uzyskać 
maksymalnie 40 punktów. 

3.2 Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń – w ramach 
podkryterium ocenie podlegać będzie lista zrealizowanych przez Wykonawcę szkoleń zawierającą 
daty przeprowadzenia szkolenia, ilość uczestników szkolenia, tytuł szkolenia, wartość zamówienia 
w PLN. Na liście powinny zostać wyróżnione szkolenia z zakresu oceny bezpieczeństwa i ocena 
ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym. 

Wykonawca ma obowiązek wykazać się doświadczeniem przeprowadzenia w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie co najmniej 2 szkoleń w obszarach związanych z tematyką przedmiotu szkolenia. 

W przypadku spełnienia tego warunku Wykonawca otrzyma: 

− 0 punktów za spełnienie niezbędnego minimum, czyli wykazanie 2 szkoleń w obszarach 
związanych z tematyką przedmiotu szkolenia, 

− po 5 punktów za każde dodatkowo wykazane szkolenie z zakresu oceny bezpieczeństwa  
i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym, jednak nie więcej niż 
40 punktów. 

4. Maksymalnie Wykonawca w toku oceny oferty przez Zamawiającego może uzyskać 180 punktów – 
100 punktów w ramach kryterium CENA i 80 punktów w ramach kryterium DOŚWIADCZENIE (po 40 
punktów za każde z dwóch podkryteriów, zgodnie z tabelą oraz zasadami określonymi w pkt. 1.2.1 i 
1.2.2). 

5. 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. Podpisaną, przez osobę uprawnioną, ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego 
w Załączniku nr 2. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1 szczegółowy plan Szkolenia, opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Załączniku nr 1 „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 10 i 16 „Wymagania 
dotyczące tematyki szkolenia”; 

2.2 opis doświadczenia Zespołu Wykonawcy, w szczególności zawierający CV trenera/trenerów, 
dokumenty potwierdzające doświadczenie trenera/trenerów w obszarach związanych z tematyką 
przedmiotu szkolenia, szkoleń organizowanych dla podmiotów rynku kolejowego oraz kopię 
certyfikatów potwierdzających . Dokumenty te powinny zawierać klauzule zezwalające na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania. 

2.3 opis doświadczenia Wykonawcy w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń, tj. listę zrealizowanych 
przez Wykonawcę szkoleń zawierającą daty przeprowadzenia szkolenia, ilość uczestników 



 

 

szkolenia, tytuł szkolenia, wartość zamówienia w PLN. Na liście powinny zostać wyróżnione 
szkolenia z zakresu obejmującego przedmiot zapytania ofertowego. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2016 r. w godzinach pracy UTK. Decyduje data 
wpływu do urzędu. 

4. Ofertę można złożyć wysyłając zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Transportu 
Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (XII piętro). 

5. 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 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.: +48 22 749 15 63, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl, 

2. Katarzyna Kołowska-Grnyo, e-mail: katarzyna.grnyo@utk.gov.pl  

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Ankieta 

mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl
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Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia 
z zakresu ocena bezpieczeństwa i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w transporcie 
kolejowym. 

2. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego oraz 
Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności UTK, o różnym stażu pracy i poziomie 
wiedzy w przedmiotowych zakresach. 

3. Liczba uczestników szkolenia wyniesie maksymalnie 20 osób. 

4. Szkolenie będzie obejmowało łącznie 3 dni robocze, w wymiarze 8 godzin dziennie (8 x 45 minut), 
wliczając przerwy. 

5. Szkolenie powinno odbyć się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 9 grudnia 2016 r. 
Dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 

6. Miejsce szkolenia: siedziba UTK w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 
Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, w tym 
rzutnik i laptopy, jeżeli będą potrzebne. 

7. Usługa obejmie przeprowadzenie szkolenia według programu szkolenia i przygotowanych 
materiałów dla uczestników dostarczonych przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie według wcześniej uzgodnionego programu szkolenia.  

9. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. 

10. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży szczegółowy plan szkolenia zawierający również propozycje 
pytań sprawdzających wiedzę uczestników szkolenia. Plan będzie podlegał ocenie. 

11. Wykonawca opracuje i dostarczy materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz jednej 
dodatkowej kopii dla Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, obejmujące całość 
zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego szkolenia. Materiały szkoleniowe i inne materiały 
towarzyszące zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami w zakresie Informacji i 
Promocji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wymogi i materiały dotyczące 
oznakowania można znaleźć na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-
2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ oraz https://www.popt.gov.pl/strony/o-
programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ 

12. Zamawiający, po wyborze oferty, zastrzega sobie prawo do zgłaszania propozycji zmian  
do programu szkolenia, ostatecznie, jednak zmiany dokonywane będą zawsze w porozumieniu  
z Wykonawcą w celu uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

13. W celu przeprowadzenia ewaluacji szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom, w celu 
wypełnienia, anonimową ankietę ewaluacyjną przygotowaną według wzoru przedstawionego przez 
Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 3, oraz odbierze od uczestników wypełnione ankiety i 
przekaże Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

14. Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu tematyki szkolenia i 
wyda certyfikaty po egzaminie osobom, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym. Osoby, 
którym nie uda się zaliczyć Egzaminu z wynikiem pozytywnym będą miały możliwość jego 
powtórzenia również w formie elektronicznej w innym terminie, który zostanie uzgodniony z 
Wykonawcą (jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.). Egzamin przeprowadzony zostanie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
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w formie pisemnego testu trwającego 30 minut w ostatnim dniu Szkolenia. Forma i treść egzaminu 
będzie konsultowana z Wykonawcą w celu uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

15. Cena brutto oferty będzie zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

16. Wymagania dotyczące tematyki szkolenia: 

a) ocena bezpieczeństwa i ocena ryzyka – praktyczne zastosowanie Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) NR 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. 

b) zarządzanie ryzykiem – zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym – przewoźnicy, 
zarządcy, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Rozporządzenia Komisji (UE) 1169/2010, 
1158/2010, 445/2011). 

W szczególności zakres przedmiotowego szkolenia winien obejmować następujące zagadnienia: 

a) Przykłady zastosowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 
kwietnia 2013 r. przy wprowadzaniu zmian w budowie pojazdu kolejowego, modernizacji oraz 
zmian w procesie utrzymania pojazdów kolejowych  (case study). 

b) Definicja zmiany znaczącej i nieznaczącej na przykładach wybranych pojazdów kolejowych 
(modernizacja, zmiany w utrzymaniu): pojazdach trakcyjnych, wagonach towarowych, pojazdach 
specjalnych i wagonach pasażerskich (praktyczne ćwiczenia, kwalifikowanie zmian). 

c) Omówienie metod oceny ryzyka wraz z praktycznymi ćwiczeniami (case study), praca  
z dokumentami. Praktyczne zastosowanie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1169/2010 
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa  
w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w 
zakresie bezpieczeństwa, oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 
r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami 
dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa, oraz Rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w 
zakresie obejmującym wagony towarowe. W szczególności uwzględnienie aspektów:  

− ryzyka związanego z działalnością zarządcy infrastruktury, przewoźnika kolejowego 
lub jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie wagonów towarowych,  

− ryzyko związane ze świadczonymi usługami utrzymania i dostarczanymi materiałami,  

− ryzyko związane z zaangażowaniem wykonawców i kontrolą dostawców, 

− ryzyko wynikające z działań innych stron poza systemem kolejowym,  

− ryzyko wspólne,  

− ryzyko związane ze znaczącymi zmianami technicznymi, eksploatacyjnymi 
i organizacyjnymi,  

− ryzyko zawodowe,  

− cechy wspólne i różnice między ryzykiem technicznym i zawodowym,  

− ryzyko techniczne i zawodowe, zastosowania tych rodzajów ryzyka na stanowiskach 
pracy i w procesach transportu kolejowego, \wpływ ryzyka technicznego i zawodowego 
na bezpieczeństwo procesu przewozowego i wpływ ryzyka technicznego i zawodowego 
na utrzymanie taboru kolejowego, wycena i ocena ryzyka. 


