
                    

 

 
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 9 września 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający - Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest: usługa w zakresie tłumaczenia pisemnego. 

2. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

3. Niniejsze zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

4. 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 oraz z języka polskiego na język angielski, dokumentów z dziedziny 
kolejnictwa. 

2. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 79530000-8 

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

4. Termin realizacji zamówienia do 18 listopada 2016 r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 

1. Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 

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

3. Oferty mogą złożyć Wykonawcy działający na rynku polskim i posiadający doświadczenie  
w tłumaczeniu dokumentów z zakresu sektora kolejowego. Oferent powinien wykazać 
doświadczenie w zakresie co najmniej jednego tłumaczenia dokumentów z branży kolejowej 
(spełnienie tego warunku ocenione zostanie na podstawie załączonych do oferty referencji lub 
podpisanego oświadczenia, w którym zostaną wymienione tłumaczenia z branży kolejowej – data 
realizacji, nazwa klienta, ogólna tematyka, objętość zlecenia). 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 

a) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę, 

b) aktualne zaświadczenie ZUS o opłacaniu składek, tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed terminem składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie o opłaceniu podatku, , tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed terminem składania ofert. 



 
                    

 

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 dwóch miejsc 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 do dnia 16 września 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 

 

 

z up. Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego 

mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl
mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl


 
                    

 

Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka 
angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, dokumentów 
normalizacyjnych z dziedzin kolejnictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, przewodników 
Europejskiej Agencji Kolejowej i innych dokumentów. 

2. Dokumenty przewidziane do tłumaczenia mają charakter specjalistyczny. Dokumenty zawierają 
specjalistyczne słownictwo techniczne, rysunki techniczne, cyfry, tabele, wykresy, wzory 
matematyczne. W załączeniu do niniejszego zapytania znajdują się przykładowe strony dokumentów 
przeznaczonych do tłumaczenia w formie, jakiej zostaną przekazane Wykonawcy. 

3. Oryginalne dokumenty przewidziane do tłumaczenia:  

a) z języka angielskiego na język polski zawierają łącznie 550 stron Szacunkowa liczba znaków 
ze spacjami wszystkich dokumentów wynosi łącznie ok. 1 078 tys. Szacunkowa liczba stron 
przeliczeniowych wynosi łącznie 674 (przyjęto objętość strony przeliczeniowej równej 1600 
znaków pisarskich ze spacjami).  

b) z języka polskiego na język angielski zawiera 29 stron. Szacunkowa liczba znaków ze 
spacjami wynosi łącznie 97 tys. Szacunkowa liczba stron przeliczeniowych wynosi łącznie 61 
stron (przyjęto objętość strony jak wyżej).  

Liczbę znaków w dokumentach przewidzianych do tłumaczenia oszacowano przy pomocy narzędzia 
elektronicznego Anycount w wersji trial oraz przy pomocy programu FineCount, poprzez analizę 
oryginalnych zeskanowanych w formacie PDF oryginalnych dokumentów rozpoznanych aplikacją do 
rozpoznawania pisma OCR. 

4. Tłumaczenie musi być wykonanie zgodnie z normą dotyczącą usług tłumaczeniowych PN-EN 
15038:2006 lub PN-EN ISO 17100:2015-06. 

5. Oczekiwany przez UTK produkt w postaci przetłumaczonego dokumentu musi spełniać warunek 
finalności, tzn. być gotowym tekstem, zweryfikowanym pod względem spójności, zastosowanej 
terminologii i kompletności, z uwagi na jego medialny charakter i cel dalszego jego upublicznienia. 
Bez względu na fakt, czy dane biuro tłumaczeń korzystać będzie z jednego, czy z wielu tłumaczy, 
otrzymany tekst musi być tekstem finalnym, t.j. ujednoliconym pod względem stylistycznym, 
terminologicznym i merytorycznym, bez konieczności dalszej, jakiejkolwiek jego obróbki. 

6. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany jednorazowo na podstawie zawartej umowy. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty do tłumaczenia w formie elektronicznej, na nośniku 
danych CD/DVD w plikach oddzielnych dla każdego dokumentu w formacie PDF oraz w formacie 
MS Word. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przetłumaczone dokumenty w oddzielnych plikach dla 
każdego dokumentu w formacie DOC z możliwością dalszej edycji w programie MS WORD wersja 
2003 lub nowsza, drogą poczty elektronicznej lub na nośniku CD/DVD. 

9. Wymagane jest zastosowanie w przekazywanych plikach DOC układu strony i układu dokumentu 
przewidzianego w szablonie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN_EN_dot. dostępnego na 
http://www.pkn.pl/szablony-pkn 

http://www.pkn.pl/szablony-pkn


 
                    

 

10. Zamawiający wymaga, aby przetłumaczone dokumenty miały zgodną z dokumentami oryginalnymi 
szatę graficzną i aby uwzględniały wszystkie elementy zawarte w tych dokumentach, takie jak spis 
treści, podział na rozdziały/paragrafy/akapity. 

11. Rysunki, wykresy i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu w odpowiednim miejscu 
w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów mają zostać 
przetłumaczone. 

12. W przypadku występowania w tłumaczonym dokumencie wyrazów w języku polskim, należy 
przenieść je do końcowego dokumentu bez tłumaczenia. 

13. W przypadku występowania w tłumaczonym dokumencie (w szczególności w bibliografii normy lub 
w przypisach) tytułów publikacji w języku oryginału publikacji, należy pozostawić tytuły w tym 
języku. 

14. Niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów internetowych służących do 
translacji tekstu. 

15. W przetłumaczonych dokumentach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednolitość i spójność 
zastosowanego słownictwa, terminologii specjalistycznej oraz frazeologii. 

16. Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja przetłumaczonego tekstu dokumentu pod względem 
gramatycznym i stylistycznym, przez wyznaczoną przez siebie osobę posiadającą doświadczenie 
edytorskie/redaktorskie tekstów technicznych. 

17. Przetłumaczone dokumenty normalizacyjne Wykonawca opatrzy na każdej stronie w stopce strony 
dopiskiem „tłumaczenie nieautoryzowane”. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przekazany przez Wykonawcę, przetłumaczony dokument zawiera 
braki lub błędy, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia stwierdzonych braków lub naniesienia 
poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w umowie.  

19. Uzupełnienie braków lub naniesienie poprawek w przetłumaczonym dokumencie Wykonawca wykona 
w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie danego zlecenia. 

20. Prawa majątkowe do przetłumaczonych dokumentów będą przeniesione na Zamawiającego w 
momencie ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż, dokumenty 
normalizacyjne, na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2012 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 
poz. 1386 z późn. zm.), są chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

21. Wykonawca zobowiąże się do niewykorzystywania przekazanych do tłumaczenia dokumentów do 
celów innych niż tłumaczenie na rzecz Zamawiającego oraz niezgodnie z prawem. 



 
                    

 

Załącznik nr 2 

OFERTA 

dla Urzędu Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

 

Nazwa / Imię i 
Nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres:  

NIP:  

Regon:  

Nr tel.:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia 9 września 2016 r. na: Wykonanie usługi w zakresie 
tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język 
angielski, dokumentów z dziedziny kolejnictwa, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
zgodnie z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym za cenę:  

 

Brutto PLN:  

Netto PLN:  

VAT 23% PLN:  

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w 
imieniu Wykonawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oświadczam, że cena brutto jest stała, to znaczy nie wzrośnie przez okres ważności oferty oraz w 
okresie realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 



 
                    

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu 
zamówienia ‐ oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję 
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam, że niewykorzystywania przekazanych do tłumaczenia dokumentów do celów innych niż 
tłumaczenie na rzecz Zamawiającego oraz niezgodnie z prawem, w szczególności prawem autorskim  
i prawem o normalizacji. 

 

W załączeniu: 

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby do podpisania oferty. 

2. Kopia aktualnego zaświadczenia ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 

3. Kopia aktualnego zaświadczenie o opłaceniu podatku. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kopie dokumentów 
potwierdzających należytą realizację zamówień, o których mowa w pkt. III.3 zapytania. 

 

 

 

 

……………………...………………… ……………………...………………… 
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


