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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na: Wykonanie usługi organizacji 
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu  
i sygnalizacji kolejowej oraz systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego. 

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

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

1.4. 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. 

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

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

2.2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia  
z zakresu: budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej oraz 
systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 
się w Załączniku nr 1. 

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

2.4. Szkolenie przeprowadzone w języku polskim będzie obejmowało 3 dni robocze w wymiarze 8 godzin 
lekcyjnych dziennie (przy czym 1 godzina lekcyjna jako trwa 45 minut) nie licząc przerw, z czego: 

2.4.1. dwa dni wykładów w zapewnionej przez Wykonawcę sali szkoleniowej z wyposażeniem 
multimedialnym (ewentualnie symulatorem stanowiska dyżurnego ruchu), 

2.4.2. jeden dzień w postaci  wizyty studyjnej w nastawniach kolejowych:  

− nastawni przekaźnikowej, 

− nastawniach komputerowych obsługujących różne systemy sterowania, w tym system 
ERTMS. 

2.5. Miejsce szkolenia: ośrodek poza Warszawą dysponujący odpowiednim zapleczem szkoleniowym, 
hotelowym i gastronomicznym.  

2.6. Liczba uczestników szkolenia wyniesie co najmniej 11 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia grupy osób o dodatkowe osoby ponad zadeklarowaną liczbę, jednak nie więcej niż do 20 
osób.. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU 

3.1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który 

3.1.1. .nie jest w likwidacji lub w stanie upadłości. 
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3.1.2. 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 (dwa) szkolenia, 
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Liczba uczestników każdego z tych szkoleń nie 
może być mniejsza niż 10. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi wykaz 
zrealizowanych szkoleń zawierający termin przeprowadzenia szkolenia, liczbę uczestników 
szkolenia, tytuł szkolenia, wartość zamówienia w PLN oraz nazwę podmiotu zamawiającego, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 

3.1.3. dysponują zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, składającym się 
z maksymalnie z 3 trenerów, którzy posiadają niżej wymienione doświadczenie: 

a) w zakresie merytorycznego doświadczenia – jeden z trenerów, przeprowadził i jest w stanie 
udokumentować przynajmniej 50 godzin szkoleniowych związanych z przedmiotem 
zamówienia (łącznie), 

b) w zakresie zawodowego doświadczenia – zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu, które obejmuje niniejsze zapytanie ofertowe dla przynajmniej 3 podmiotów 
rynku kolejowego, 

c) w zakresie wykształcenia – każdy z trenerów posiada co najmniej wykształcenie wyższe 
II stopnia. 

Doświadczenie, o którym mowa w pkt. a) i b) powinno być wykazane za okres ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie. 

3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.3. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

 
4. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

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

 
Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 50 % 

2 Doświadczenie, 

w tym: 
30 % 

  Doświadczenie merytoryczne trenera 20 % 

  Doświadczenie zawodowe zespołu 10 % 

3 Jakość 20 % 

 

4.2. Kryterium Cena. 

4.2.1. Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za grupę liczącą 11 osób oraz ceny 
brutto za dodatkową osobę ponad 11 osób, określonych przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym. 

4.2.2. Cenę oferty brutto stanowić będzie suma ceny za grupę 11 osób oraz iloczynu ceny za dodatkową 
osobę i liczby dodatkowych osób. 

4.2.3. Punkty w kryterium cena będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem: 
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𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏 × (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶 − 11) × 50 

 

gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium cena 

FIO – faktyczna liczba osób biorących udział w szkoleniu 

Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert spełniających postawione warunki, 

CGb – cena za 11 osobową grupę badanej oferty 

CDOb – cena za dodatkową osobę badanej oferty  

4.2.4. Wynik zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. 

4.2.5. Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

4.3. Kryterium Doświadczenie 

4.3.1. Punkty w kryterium doświadczenie będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐷𝐷𝑏𝑏

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
× 20 +

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑏𝑏
𝐶𝐶𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

× 10 

 

gdzie: 

D – liczba punktów w kryterium doświadczenie 

DMb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w podkryterium „Doświadczenie 
merytoryczne” 

DMmax – najwyższa liczba punktów jaka została przyznana w podkryterium „Doświadczenie 
merytoryczne” wśród ofert spełniających warunki 

DZb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w podkryterium „Doświadczenie 
zawodowe” 

DZmax – najwyższa liczba punktów jaka została przyznana w podkryterium „Doświadczenie 
zawodowe” wśród ofert spełniających warunki. 

4.3.2. W podkryterium „Doświadczenie merytoryczne trenera” punkty przyznawane będą tylko za 
jednego trenera według poniższych zasad: 

− 0 punktów za wykazanie niezbędnego minimum, czyli 50 godzin, 

− po 5 punktów za każde 10 godzin ponad niezbędne minimum określone powyżej, przy 
czym maksymalna ilość godzin jaka podlegać będzie ocenie to 100. 

4.3.3. W podkryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu” punkty przyznawane będą według 
poniższych zasad:  

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

− po 5 punktów za każdy kolejny podmiot, przy czym  liczba podmiotów jaka będzie 
brana pod uwagę ponad określone minimum to maksymalnie 10.  

4.3.4. Wynik zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. 

4.3.5. Wykonawca w kryterium doświadczenie może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
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4.4. Kryterium Jakość 

4.4.1. Punkty w kryterium jakość zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty planu 
szkolenia, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku, gdy plan szkolenia będzie ogólnikowy tzn. taki 
którego zapisy są lakoniczne, sprowadzające się do wyszczególnienia zagadnień i określenia 
ram czasowych lub gdy będzie niekompletny tzn. nie będzie zawierał przynajmniej jednego  
z elementów wymienionych w pkt. c), 

b) Wykonawca otrzyma 10 punktów w przypadku, gdy plan szkolenia będzie kompletny, jednak 
jeden z jego elementów będzie opisany w sposób ogólnikowy. 

c) Wykonawca otrzyma 20 punktów w przypadku, gdy plan szkolenia będzie zawierał 
szczegółowy program z podziałem na moduły, ze wskazaniem ram czasowych 
poszczególnych modułów oraz zastosowanych metody i środków szkoleniowych dla 
poszczególnych modułów, jak również propozycje pytań sprawdzających wiedzę uczestników 
szkolenia oraz plan wizyty studyjnej. 

4.4.2. Punkty w kryterium jakość będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:: 

 

𝐽𝐽 =
𝐽𝐽𝑏𝑏
𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

× 20 

gdzie: 

J – liczba punktów w kryterium jakość, 

Jb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

Jmax – najwyższa liczba punków jaka została przyznana w kryterium jakość wśród ofert 
spełniających warunki 

4.4.3. Wynik zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. 

4.4.4. Wykonawca w kryterium jakość może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

4.5. Wykonawca w toku oceny oferty może uzyskać maksymalnie 100 punktów, zgodnie z poniższym 
wzorem: 

𝑊𝑊 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶 + 𝐽𝐽 

4.6. Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała największa liczbę punktów. 

4.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

 
5. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

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

5.2. Do oferty należy dołączyć: 

5.2.1. szczegółowy plan szkolenia, zawierający informacje uwzględniające wymagania dotyczące 
tematyki i organizacji szkolenia określone w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” w pkt. 1 oraz pkt. 5 - 10; 

5.2.2. opis doświadczenia Zespołu Wykonawcy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru 
oferty, w szczególności zawierający CV trenera/trenerów, dokumenty potwierdzające 
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doświadczenie trenera/trenerów w obszarach związanych z tematyką przedmiotu szkolenia, 
szkoleń organizowanych dla podmiotów rynku kolejowego. Dokumenty te powinny zawierać 
klauzule zezwalające na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania 
przez UTK. 

5.2.3. wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę szkoleń, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku 
nr 1 do wzoru oferty, zawierającą daty przeprowadzenia szkolenia, ilość uczestników szkolenia, 
tytuł szkolenia, wartość szkolenia w PLN. 

5.3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada2016 r., do godz. 10:00. Decyduje data wpływu do 
Urzędu. 

5.4. 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). 

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 
podania przyczyny. 

5.6. Dla zapewnienia porównywalności otrzymanych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania i ewentualnego uzupełnienia ofert. 

 
6. WARUNKI ZAWARCIA I ZMIANY UMOWY 

6.1. Z wybranym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 

6.2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

6.3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

6.3.1 zmian organizacyjnych stron, w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takich zmian, 

6.3.2 terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, w przypadku gdy wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie 
przewidzianym na realizację zamówienia, nie mógł prowadzić prac związanych  
z przedmiotem zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
wykonania zamówienia, 

6.3.3 zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, spełniających warunki udziału  
w postępowaniu, o których mowa w OPZ, z zachowaniem warunków, iż: 

− wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu oraz  
w przypadku zmiany trenera posiadać minimum takie samo doświadczenie,  
o którym mowa w OPZ, jak dotychczasowy trener, 

− udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy uprzedniej pisemnej zgody  
na zmianę osoby oraz dokonania akceptacji trenera. 

 
7. KONTAKT W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

7.1. 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, 

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl
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7.2. Katarzyna Kołowska-Grnyo, tel.: +48 22 749 13 69, e-mail: katarzyna.kolowska@utk.gov.pl  

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Wykaz zrealizowanych szkoleń 

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Doświadczenie zespołu trenerów 

3. Wzór ankiety szkoleniowej 
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Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej oraz systemów 
zabezpieczenia ruchu kolejowego. W szczególności przedmiotem szkolenia będą: 

1.1. Zagadnienia z zakresu budowy infrastruktury kolejowej: 

a) ogólne zasady budowy i utrzymania torów, 

b) wpływ typu nawierzchni i ustroju toru na ruch pociągów, 

c) podział rozjazdów oraz zasadnicze części składowe torów, 

d) części składowe zwrotnic i krzyżownic, 

e) skrzyżowania torów, 

f) wpływ rodzajów rozjazdów na prędkość pociągów, 

g) sposoby kontroli stanu torów i rozjazdów, 

h) podstawowe wiadomości o budowie sieci trakcyjnej, w tym:  

− ogólne wiadomości o sieci trakcyjnej – rodzaje sieci i ich przeznaczenie.  

− zasilanie sieci trakcyjnej, sieć powrotna.  

− współpraca z odbierakiem prądu. 

1.2. Zagadnienia z zakresu inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej: 

a) zasady prowadzenia ruchu kolejowego, podział sieci kolejowej pod względem technicznym, 

b) określenie i podział posterunków ruchu,  

c) określenie, podział i oznaczenie posterunków technicznych,  

d) budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (numeracja torów 
i rozjazdów),  

e) ogólne zasady prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną i samoczynną 
blokadą liniową, postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu,  

f) rozkazy pisemne, 

g) prowadzenie ruchu kolejowego podczas zamknięć torów stacyjnych i szlakowych, ogólne 
zasady organizacja prac remontowych i modernizacyjnych, 

h) zasady sygnalizacji kolejowej, rodzaje sygnalizatorów, budowa i zasada działania 
sygnalizatorów, oznaczanie sygnalizatorów przytorowych, ogólne zasady ustawiania 
semaforów i tarcz, obrazy sygnałowe. 

1.3. Zagadnienia z zakresu systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego: 

a) ogólna charakterystyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasady uzależnień, typy 
i rodzaje urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

b) systemy sterowania ruchem kolejowym stosowane na stacjach i na szlakach (w tym system 
ERTMS). 
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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 minimalnie 11 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia grupy osób o dodatkowe osoby, jednak nie więcej niż do 20 osób. Do wyliczenia 
ostatecznej wartości zamówienia zostanie przyjęta suma ceny za grupę 11 osób oraz ceny za dodatkowe 
osoby  stanowiącej iloczyn liczby dodatkowych osób  i ceny za uczestnictwo jednej dodatkowej osoby . 

4. Szkolenie powinno się odbyć w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. Dokładny termin do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

5. Szkolenie przeprowadzone w języku polskim będzie obejmowało 3 dni robocze w wymiarze 8 godzin 
lekcyjnych dziennie (przy czym 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut) nie licząc przerw, z czego: 

5.1. dwa dni wykładów w zapewnionej przez Wykonawcę sali szkoleniowej z wyposażeniem 
multimedialnym (ewentualnie symulatorem stanowiska dyżurnego ruchu), 

5.2. jeden dzień w postaci wizyty studyjnej w nastawniach kolejowych:  

− nastawni przekaźnikowej, 

− nastawniach komputerowych obsługujących różne systemy sterowania, w tym system 
ERTMS. 

6. Wykonawca wskaże w ofercie miejsce szkolenia: ośrodek poza Warszawą dysponujący odpowiednim 
zapleczem szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym. Zapewnienie uczestnikom przynajmniej 
dwóch noclegów w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. W przypadku, gdy wizyta studyjna 
zaplanowana zostanie w miejscu znacznie oddalonym od miejsca szkolenia, t.j. uniemożliwiającym 
wyjazd, przeprowadzenie wizyty studyjnej i powrót do miejsca szkolenia lub do siedziby UTK w tym 
samym dniu, Wykonawca zapewni dodatkowy nocleg dla uczestników szkolenia. 

Sala szkoleniowa powinna: 

- być wyposażona w sprzęt multimedialny (rzutnik multimedialny, laptop, flipchart, zestaw markerów, 

– posiadać dostęp do Internetu, 

– zapewnić każdemu uczestnikowi indywidualne miejsce do pisania, korzystania z laptopa, materiałów 
szkoleniowych, 

– być wyposażona w stół prezydialny dla prowadzących szkolenie. 

7. Wykonawca w ofercie zapewni transport uczestników z siedziby UTK do miejsca szkolenia 
i z powrotem. 

8. Wykonawca zapewni transport uczestników z siedziby UTK lub miejsca szkolenia do miejsca wizyty 
studyjnej i z powrotem: do miejsca szkolenia lub siedziby UTK, w zależności od tego, który dzień 
szkolenia przeznaczony będzie na wizytę studyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w ramach czasowych wizyty studyjnej. 

9. Wykonawca w ofercie zapewni wyżywienie dla uczestników każdego dnia szkolenia w postaci śniadania 
(w drugim i trzecim dniu szkolenia), obiadu z przerwą maksymalnie 30 minut oraz kolacji (w pierwszym 
i drugim dniu szkolenia, a także podczas wizyty studyjnej). Dwie 15 minutowe przerwy kawowe. 

9.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia ciągłej usługi 
gastronomicznej oraz obsługi kelnerskiej w sali szkoleniowej lub w innym pomieszczeniu 
zlokalizowanym w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w godzinach trwania szkolenia. 

9.2 W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia: 
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− napoje gorące serwowane bez ograniczeń, jak: świeżo parzona gorąca kawa z ekspresu, 
herbata ekspresowa (pakowana w oddzielnych torebkach w min. 5 różnych wariantach 
smakowych do wyboru) oraz dodatki: mleczko do kawy, cukier (biały i brązowy do 
wyboru), świeża cytryna pokrojona w plastry, 

− napoje zimne serwowane bez ograniczeń, jak: woda mineralna gazowana w butelkach 
szklanych (w ilości co najmniej 2 x 0,3l/0,33l/os.), woda mineralna niegazowana w 
butelkach szklanych (w ilości co najmniej 2 x 0,3l/0,33l/os.), soki owocowe 100% (co 
najmniej 3 rodzaje do wyboru w ilości 0,5l/os.), 

− świeże owoce (co najmniej 2 rodzaje do wyboru w ilości 2 szt. na osobę, jak np.: 
banany, mandarynki, gruszki, jabłka, czy winogrona (100g/osobę), 

− ciasta: co najmniej 2 rodzaje (2 szt. na osobę - min. 120g/szt.), jak np.: sernik, szarlotka, 
makowiec, piernik, miodownik, itp. 

9.3 Szczegółowy wykaz ww. produktów zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

10. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży szczegółowy plan szkolenia (z uwzględnieniem wizyty studyjnej), 
który będzie podlegał ocenie.  

11. Wykonawca załączy do oferty propozycje pytań sprawdzających wiedzę uczestników szkolenia. 

12. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia według planu szkolenia. 

13. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia materiały 
szkoleniowe (agenda szkolenia, prezentacje, notatki) do akceptacji, a następnie podczas trwania 
szkolenia przekaże je dla każdego uczestnika oraz jedną dodatkową kopię 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.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow/.  

14. 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. 

15. W celu przeprowadzenia ewaluacji szkolenia, Wykonawca przekaże uczestnikom do wypełnienia 
anonimową ankietę ewaluacyjną, przygotowaną według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego 
stanowiącego Załącznik nr 5, oraz odbierze od uczestników wypełnione ankiety i przekaże 
Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

16. Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu tematyki szkolenia. 
Egzamin przeprowadzony zostanie w formie pisemnego testu trwającego maksymalnie 30 minut w 
drugim dniu szkolenia prowadzonego w postaci wykładów. Forma i treść egzaminu będzie konsultowana 
z Zamawiającym w celu uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

17. Osoby, którym nie uda się zaliczyć egzaminu z wynikiem pozytywnym będą miały możliwość jego 
powtórzenia egzaminu, również w formie elektronicznej, w innym terminie, który zostanie uzgodniony  
z Wykonawcą (jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2016 r.).  

18. Uczestnicy szkolenia, którzy zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat 
ukończenia/uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikaty zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z 
wymogami w zakresie Informacji i Promocji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Dodatkowo Wykonawca opracuję i przekaże Zamawiającemu listę z potwierdzeniem odbioru 
certyfikatów przez uczestników szkolenia.  

  

https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
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Załącznik nr 2: Wzór formularz ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

 

Nazwa / Imię i Nazwisko 
Wykonawcy: 

 

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Osoba do kontaktu  

Nr tel.:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia …………… 2016 r. na: Wykonanie usługi organizacji 
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu  
i sygnalizacji kolejowej oraz systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym: 

 

 

Proponowany termin 
szkolenia: 

 

Proponowane miejsce 
szkolenia: 

 

Proponowane miejsce wizyty 
studyjnej: 

 

Proponowane miejsce noclegu:  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia oraz  
że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i posiadam uprawnienie  
do wykonania określonej usługi, posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie określonej usługi, 

CENA: netto brutto 

za grupę 11 osób   

za każdą dodatkową osobę 
ponad 11 (z noclegiem),  
jednak nie więcej niż 20 
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dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia, znajduję 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie zalegam w 
opłacaniu składek do ZUS, nie zalegam z opłacaniem podatków do urzędu skarbowego, 

3. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

4. 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. 

5. cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

 

 

 

……………………...………………… ……………………...………………… 

Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

WYKAZ 

ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ 

 

 
Lp. Tytuł szkolenia Liczba 

uczestników 
Termin szkolenia 

(od-do) 

Wartość szkolenia 

PLN 

Nazwa podmiotu dla 
którego realizowano 

szkolenie 

      

      

      

 

 

 
Do Wykazu należy dołączyć dokumenty, poświadczające że zamówienia zostały należycie wykonane. 

 

 

................................... 
(miejscowość, data) 

.............................................................................................. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej                                                                                                                   

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU TRENERÓW 

 

Doświadczenie zawodowe zespołu: 
Wyszczególnienie Wykształcenie Liczba podmiotów dla 

których prowadzono 
szkolenie 

Nazwa podmiotu , dla którego 
prowadzono szkolenie 

Trener 1    

    

    

 

 

Doświadczenie merytoryczne trenera: 
Przedmiot szkolenia Ilość godzin Nazwa podmiotu , dla którego realizowano 

szkolenie 

   

   

   

 

 

 

 

................................... 
(miejscowość, data) 

.............................................................................................. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej                                                                                                                   

do reprezentowania Wykonawcy) 
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