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Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.

nr sprawy: BAF-WZLP.251.188.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei, zwanego 
dalej „RPPK”. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
e-mail: utk@utk.gov.pl
tel.: 22 749-14-00

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl lub faksu - 22 749-14-01. 

3. PODSTAWA PRAWNA:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych kwoty 30.000 euro.

4. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron 

WWW.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

30 dni od dnia podpisania umowy.
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6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

2) Do oferty należy dołączyć portfolio zawierające 5 produkcji wraz z referencjami 
(wg załącznika nr 2).

3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych 
w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy 
dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godziny 16:15 w siedzibie 
Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę 
należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.188.2017 Oferta na 
wykonanie strony www RPPK”.

2) Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną na 
adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości 
wpisać „BAF-WZPL.251.188.2017 Oferta na wykonanie strony www RPPK”.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

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

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

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie cyfrowo i słownie 
w Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do Zapytania 
Ofertowego.

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

3) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów

Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 50 %

2. Ocena portfolio wraz z referencjami 50 %
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2) Zasady oceny Kryterium „Cena”

a. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za przedmiot 
zamówienia wskazanej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować 
tylko jedną cenę całkowitą;

b. Punktacja w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru.

Cena badanej oferty =
najniższa cena ofertowa brutto

cena brutto oferty badanej x 50 𝑝𝑘𝑡

3) Kryterium „Ocena portfolio wraz z referencjami”
a. Zamawiający dokona obliczenia punktacji w kryterium „Ocena portfolio wraz 

z referencjami” w oparciu o 5 projektów wyszczególnionych na „Liście zrealizowanych 
projektów”, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania

b. Okres wykonania projektów wyszczególnionych w portfolio nie powinien przekroczyć 
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

c. W każdym z wyszczególnionych projektów ocenie podlegać będą następujące aspekty:
i. koncepcja graficzna (0-4 pkt.) – ocenie podlegać będzie w szczególności: 

kolorystyka strony, dobór zdjęć i grafik;
ii. sposób nawigacji (0-2 pkt.) – ocenie podlegać będzie w szczególności rodzaj 

menu, dostępność poszczególnych pozycji menu;
iii. zastosowane rozwiązania techniczne, w tym łatwość obsługi administracyjnej 

(0-4 pkt.) – ocena na podstawie opisu. technologii użytych w projekcie 
zawartego w Wykazie zrealizowanych projektów (portfolio).

d. Punkty według powyższej skali zostaną przyznane indywidualnie przez poszczególnych 
członków komisji.

e. Liczba punktów przyznana badanej ofercie stanowić będzie średnią arytmetyczną 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji (suma punktów 
przyznanych przez poszczególnych członków komisji/liczba członków komisji).

f. Ostateczna punktacja w kryterium „Ocena portfolio wraz z referencjami” zostanie 
obliczona według poniższego wzoru.

Ocena portfolio badanej oferty =  
Liczba punktów przyznana badanej ofertcie

Liczba punktów jakie uzyskała najwyżej oceniona oferta x 50 pkt

g. Za kryterium „Ocena portfolio wraz z referencjami” można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
4) Łączną wartość punktową oferty będzie stanowiła suma punktów z poszczególnych kryteriów 

oceny ofert.
5) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

11. INNE POSTANOWIENIA UMOWNE:

1) Zasady odbioru Dzieła
a) Zamawiający przystąpi do odbioru Dzieła w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

gotowości do dokonania odbioru przez Wykonawcę.
b) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzone 

Protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym wszelkie ustalenia Stron, zastrzeżenia i wady 
(usterki) oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad (usterek).
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c) Protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia Wykonawcy 
rachunku z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 

d) Zamawiający będzie miał prawo do odmowy podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego 
w przypadku stwierdzenia wad (usterek) rozumianych jako niezgodności Przedmiotu Umowy 
z postanowieniami Umowy, w tym z załącznikami do Umowy.

e) W przypadku konieczności uwzględnienia w wykonanym Przedmiocie Umowy zastrzeżeń 
Zamawiającego, Wykonawca dokona odpowiednich zmian w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń na piśmie. 

f) Odbiór Dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony postanowią inaczej.
g) Odbiór Dzieła bez zastrzeżeń jest warunkiem powstania uprawnienia Wykonawcy 

do umówionego wynagrodzenia.
2) Zasady płatności 

a) Przewidziane Wynagrodzenie będzie zawierało wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie 
to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające 
z należytego wykonania Umowy.

b) Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę VAT obejmujący wynagrodzenie, 
w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego Protokołu 
zdawczo-odbiorczego, stanowiącego potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia bez 
zastrzeżeń wykonanego Dzieła. 

c) Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia mu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku.

d) Wynagrodzenie wypłacone zostanie przez Zamawiającego wyłącznie po przyjęciu przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy w formie Protokołu zdawczo-
odbiorczego oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku 
i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

e) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
f) Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w złotych polskich.

3) Kary umowne
a) W razie niedochowania przez Wykonawcę terminów wykonania dzieła, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości do 3% sumy wynagrodzenia, za każdy 
dzień opóźnienia. 

b) Ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła, w szczególności 
powierzenia wykonania Umowy podmiotom trzecim, Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia.

c) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy wykonawcy, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia. 

d) Wykonawca będzie ponosił pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe 
w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Dzieła. Strony ustalą, 
że Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.

12. INNE POSTANOWIENIA:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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3) W przypadku wątpliwości co do informacji składanych przez Wykonawców w postępowaniu, 
Zamawiający może poprosić o wyjaśnienia treści złożonej oferty.

4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

13. ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3) Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych projektów

JOANNA MARCINKOWSKA
RZECZNIK PRAW PASAŻERA 

KOLEI
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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