
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, 08.03.2017 r.

nr sprawy: BAF-WZPL.251.125.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza 
do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawę materiałów 
promocyjnych.

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: (0‐22) 749 14 00, fax: (0‐22) 749 14 01
e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl,
strona internetowa: www.utk.gov.pl

2 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

2.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

2.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem sprawy 
określonym w Zapytaniu Ofertowym.

3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, 
do niniejszego postępowania 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.)

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz 
Zamawiającego.

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowymi ilościami znajduje się 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

4.3 Dostarczane materiały promocyjne muszą być:
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a) wolne od wad fizycznych i prawnych;
b) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad technicznych.

4.4 Wykonanie projektu graficznego, dobór koloru materiałów promocyjnych odbywa się 
w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym oraz wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

4.5 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22462000-6 Materiały reklamowe
                      39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 15 dni roboczych licząc od dnia 
uzyskania ostatecznej, pisemnej akceptacji projektów wszystkich materiałów promocyjnych.

5.2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt wszystkich materiałów 
promocyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wyboru 
najkorzystniejszej oferty.

5.3 Zamówienie musi być dostarczone w dniach pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w godzinach 
9.00-15.00 do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa.

6 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

6.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

7.1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

7.2 Do oferty należy dołączyć:
a) próbki (po jednej sztuce) oferowanych produktów tj.:

- Notes A5
- Długopis (touchpen)
- Okładka na dokumenty
- Smycz
- Torba bawełniana
- Kubek
- Deska z klipem
(UWAGA! Próbki stanowią jedno z kryteriów oceny ofert) – Wykonawca, który 
nie złoży razem z ofertą próbek, otrzyma 0 pkt. w kryterium JAKOŚĆ.

b) katalog wszystkich ofertowanych gadżetów, zawierający szczegółowy opis oraz zdjęcie 
oferowanego produktu.
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7.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7.4 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.

7.7 Wymagane próbki, dostarczone przez Wykonawców, o których mowa w pkt. 7.2 lit. a 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. 10.3 lit. a. Próbki po dokonaniu oceny w kryterium jakości, zostaną 
zwrócone Wykonawcy na wniosek.

7.8 Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym.

7.9 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2017 r. do godziny 15:00 w siedzibie 
Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. 
Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.125.2017 oferta na 
dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych”.

9 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jednostkowych 
i łącznej wartości zamówienia w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru 
stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.

9.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.

9.3 Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.

9.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie 
będą podlegały zmianom.

9.5 Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:
a. oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

- błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji 
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
- nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie).
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10 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

10.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów
Lp. Kryterium Waga

1. Cena 65%

2 Jakość 35%

10.2 W ramach kryterium CENA ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona w poz. „Całkowita 
wartość zamówienia brutto...” w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 
do Zapytania Ofertowego. Powyższa cena obliczona zostanie według wzoru:

10.3
najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 65 pkt
cena brutto oferty badanej

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium – 1% = 1 pkt.

10.4 W ramach kryterium JAKOŚĆ ocenie podlegać będzie każda dostarczona próbka, 
o której mowa w pkt. 7.2 lit. a przyznając jej punktację od 1 do 5 pkt. Łączna ilość punktów 
będzie sumą wszystkich uzyskanych punktów. Maksymalna liczba punktów to 35. Ocenie 
w szczególności będzie podlegać trwałość, precyzja wykonania, jakość nadruku oraz estetyka 
materiałów promocyjnych.

10.5 Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert: „CENA”, i „JAKOŚĆ”, zgodnie 
ze wzorem:

P = C + J
gdzie:
P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,
C – ocena oferty w kryterium „CENA”,
J – ocena oferty w kryterium „JAKOŚĆ”.

10.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów określonych w Zapytaniu Ofertowym.

11 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

11.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której 
opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 
o miejscu i terminie podpisania umowy.
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11.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 
niezbędne do wypełnienia treści umowy.

12 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

12.1 W razie niedochowania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w pkt. 5 Zapytania 
ofertowego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1 % 
ogólnej sumy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

12.2 Z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 30% ogólnej sumy wynagrodzenia brutto.

13 INNE INFORMACJE

13.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
13.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych 

przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień.
13.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) treść oferty jest niezgodna z Zapytaniem Ofertowym
b) Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 13.4 lub złożone wyjaśnienia 

potwierdzą, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia,

13.6 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14 ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Formularz ofertowy ( załącznik nr 2)

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
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