Warszawa, dn. 03.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/INN

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego
taboru pasażerskiego”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający –
Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie analizy rynku oraz raportów i
wytycznych dotyczących strategii zakupowych w sektorze kolejowym.

A. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
NIP: 5241005438
REGON: 010228830
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Realizacja następujących prac:
1. Sporządzenie raportu z analiz prawnych i regulacyjnych w zakresie zamówień na tabor
2. Przygotowanie raportu w zakresie budowy strategii zakupowych dla taboru kolejowego
3. Przygotowanie raportu z rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań prawnych w zakresie Prawa
Zamówień Publicznych
4. Opracowanie wytycznych zawierających model organizacji procesu udzielania zamówień
Prace będą przeprowadzone w ramach projektu pt. „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu
kolejowego taboru pasażerskiego” realizowanego w terminie 02.09.2019 – 31.08.2020, na podstawie Umowy
o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg1/388876/30/NCBR/2019. Projekt finansowany jest ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. SPORZĄDZENIE RAPORTU Z ANALIZ PRAWNYCH I REGULACYJNYCH W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ NA
TABOR

Celem analiz jest uzyskanie informacji o zasadach funkcjonowania rynku taboru kolejowego w Polsce i
zagranicą. Zdobyte informacje będą podstawą do analiz, oceny i rekomendacji dot. stosowanych rozwiązań
prawno-organizacyjnych, jak również ich wpływu na efektywność ekonomiczną i kształtowanie się przyszłego
rynku taborowego.
W ramach zamówienia powinny zostać przeprowadzone następujące analizy:
- Analiza występujących w Polsce i wybranych państwach UE zamawiających, ich charakterystyki (organizator
publicznego transportu zbiorowego, operator, podmiot udostępniający tabor), formuły pozyskiwania taboru
przez operatorów o różnej strukturze własnościowej i prowadzących różne rodzaje przewozów (komercyjne,
o charakterze służby publicznej), analiza znaczenia przyjętych rozwiązań dla funkcjonowania rynku transportu
kolejowego.
- Analiza możliwych do zastosowania w warunkach polskich sposobów organizacji zakupów taboru i usług
związanych z jego eksploatacją (stosowanych umów, trybów wyboru, opcji dodatkowych), analiza możliwości
zastosowania umów ramowych oraz partnerstwa innowacyjnego.
- Analiza prawa UE i dokumentów/decyzji KE, w zakresie metod zapewniania zgodności publicznego
finansowania inwestycji taborowych z przepisami o pomocy publicznej, w tym identyfikacja rozwiązań
optymalnych w warunkach polskich.
- Analiza rozwiązań stosowanych w państwach UE dotyczących powoływania podmiotów udostępniających
tabor, w tym tzw. spółek taborowych, a także ich związku z przepisami wprowadzonymi w ramach tzw.
czwartego pakietu kolejowego.
1.1 Produktem prac powinno być:
Przygotowanie raportu zawierającego wnioski z analiz oraz rekomendacje kierunkowe w zakresie:
- modeli procesowych i podmiotowych pozyskiwania taboru,
- rozwiązań dotyczących zapewniania zgodności publicznego finansowania inwestycji taborowych z
przepisami o pomocy publicznej.

2. PRZYGOTOWANIE RAPORTU W ZAKRESIE BUDOWY STRATEGII ZAKUPOWYCH DLA TABORU
KOLEJOWEGO
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Prace realizowane w ramach zadania, którego celem jest stworzenie efektywnych narzędzi przydatnych
przewoźnikom i organizatorom transportu publicznego do opracowywania własnych strategii rozwojowych i
planów zakupu taboru. Przygotowane w ramach zadania rekomendacje wskażą zasady definiowana
otoczenia rynkowego użyteczne przy podejmowaniu ekonomicznie efektywnych inwestycji w tabor kolejowy

(zakupy, modernizacja). Zostaną także sprecyzowane wskazówki dla szacowania kosztów i korzyści możliwych
do uzyskania w planowanych inwestycjach taborowych.
W ramach zamówienia należy określić zakres i zawartość strategii taborowych. Analiz powinna dotyczyć
wpływu legislacji na tworzoną strategię.
2.1 Produktem prac powinno być:
- Przygotowanie raportu w zakresie budowy strategii zakupowych dla taboru kolejowego, zawierającego:
- strategie zakupowe dla 3 kategorii taboru kolejowego,
- wytyczne dotyczące zakresu i zawartości strategii taborowych,
- metodykę szacowania kosztów i korzyści zakupu taboru.

3. PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z REKOMENDACJAMI DOTYCZĄCYMI ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W
ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Prace będą realizowane w związku z zadaniem, którego celem jest przygotowanie dokumentu, który
umożliwi lepsze spełnianie oczekiwań społecznych w zakresie standardu podróży, a tym samym przyczyni się
do wzrostu mobilności. Prace będą częścią wytycznych, które mogą być wykorzystywane przy projektowaniu
taboru pasażerskiego i w założeniu mają ułatwiać producentom prowadzenie prac w tym zakresie. Zostaną w
nim zawarte m.in. rekomendowane standardy techniczne, których wypełnienie umożliwi produkcję
pożądanych na rynku konstrukcji spełniających wymagania pasażerów i organizatorów transportu.
Adresatami dokumentu, poza producentami, będą zamawiający tabor oraz organy administracji rządowej i
samorządowej.
Zakres prac powinien obejmować:
- przygotowanie propozycji stosownych zmian regulacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa zamówień
publicznych na poziomie krajowym,
- weryfikację wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych organizowanych w latach 20142017 mającą na celu identyfikację przepisów, które w największym stopniu utrudniały skuteczne zawarcie
kontraktu na dostawy taboru,
- analizę postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (rynek niemiecki,
francuski, hiszpański, włoski),
- przygotowanie kierunkowych projektów zmian przepisów w zgodzie z legislacją UE oraz wynikami analizy
wybranych rynków.
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3.1 Produktem prac powinno być:

- Przygotowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie Prawa
Zamówień Publicznych, których wdrożenie do krajowego systemu prawnego może przyczynić się do
usprawnienia procesu udzielania zamówień.

4. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH MODEL ORGANIZACJI PROCESU UDZIELANIA
ZAMÓWIEŃ
Prace będą realizowane w związku z zadaniem, którego celem jest przygotowanie treści podręcznika dla
potrzeb przewoźników i organizatorów transportu, w którym zostaną zawarte niezbędne informacje dla
przeprowadzenia procesu przygotowania projektów na zakup taboru oraz ich wdrożenia. Zawartość
podręcznika będzie także użyteczna dla producentów taboru, producentów podzespołów i dostawców usług
w zakresie utrzymania taboru. Przyczyni się to do rozwoju kompetencji podmiotów funkcjonujących na rynku
taboru kolejowego.
Zakres prac powinien obejmować:
Opracowanie wytycznych zawierających model organizacji procesu udzielania zamówień, w tym:
- przebieg procesu modelowego;
- podział zadań na role;
- wskazanie rekomendowanych trybów udzielania zamówienia;
- modelowy regulamin Komisji Przetargowej;
- proponowane kryteria podmiotowe oraz kryteria oceny ofert.

4.1 Produktem prac powinny być:
Wytyczne zawierające model organizacji procesu udzielania zamówień, w tym:
- przebieg procesu modelowego;
- podział zadań na role;
- wskazanie rekomendowanych trybów udzielania zamówienia;
- modelowy regulamin Komisji Przetargowej;
- proponowane kryteria podmiotowe oraz kryteria oceny ofert;
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5. OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidziany okres realizacji prac:
W odniesieniu do pkt. 1:
Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji prac to 7 października 2019. Zakończenie prac w tym
sporządzenie i dostarczenie raportu określonego w pkt. 1.1, powinno nastąpić nie później niż do 31 stycznia
2020 r.
W odniesieniu do pkt. 2:
Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji prac to 4 listopada 2019. Zakończenie prac, tj.
dostarczenie do Zamawiającego finalnej wersji raportu, określonego w pkt. 2.1, powinno nastąpić nie później
niż do 30 kwietnia 2020 r.
W odniesieniu do pkt. 3:
Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji prac to 2 marca 2020. Zakończenie prac, tj.
dostarczenie do Zamawiającego finalnej wersji raportu, określonego w pkt. 3.1, powinno nastąpić nie później
niż do 30 czerwca 2020 r.
W odniesieniu do pkt. 4:
Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji prac to 1 kwietnia 2019. Zakończenie prac, tj.
dostarczenie do Zamawiającego finalnej wersji wytycznych, określonych w pkt. 4.1, powinno nastąpić nie
później niż do 31 lipca 2020 r.
DODATKOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA
Współpraca z Zamawiającym. Wykonawca zapewni wsparcie przy zebraniu danych potrzebnych do
opracowania ostatecznych wersji raportów oraz wytycznych będących produktami projektu.

D. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania udokumentowanego doświadczenia w przeprowadzeniu minimum 4 projektów w
obszarach zakupowych w tym minimum jeden w obszarze Prawa Zamówień Publicznych,
realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2019/INN
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: co
najmniej trzema (3) osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które będą pełnić
funkcje:
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2.1 Kierownika projektu, który:

a) posiada wyższe wykształcenie,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował projektami zakupowymi
2.2. Prawnika, który:
a) posiada wyższe wykształcenie,
b) posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów lub obsługi prawnej w
obszarze Prawa Zamówień Publicznych
2.3. Eksperta zakupowego, który:
a) posiada wyższe wykształcenie,
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizował/brał udział w
projektach zakupowych

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2019/INN
E. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni oferty, które nie zostaną odrzucone, kierując się następującymi kryteriami:
Kryterium 1

Cena oferty brutto

Kryterium 2

Doświadczenie podmiotu w realizacji projektów zakupowych i/lub Prawa Zamówień
Publicznych

Kryterium 3

Doświadczenie Kierownika projektu (osoby dedykowanej
zamówienia) w ilości zrealizowanych projektów

do

realizacji

przedmiotu

Kryterium 1: Ocena w kryterium „cena oferty brutto” – maksymalnie 60 pkt., zostanie dokonana wg
następującego algorytmu:
Cena brutto najniższej oferty
C = --------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena brutto badanej oferty
Kryterium 2: W ramach drugiego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie podmiotu w realizacji
projektów zakupowych i/lub w obszarze Prawa Zamówień Publicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 1 punkt za każdy dodatkowy projekt zrealizowany w
obszarze zakupów lub w obszarze Prawa Zamówień Publicznych, ponad (4) wykazane w części D, pkt. 1.
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Oferent w drugim kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów

Kryterium 3: W ramach trzeciego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby dedykowanej do
realizacji zamówienia jako Kierownika projektu w ilości zrealizowanych lub nadzorowanych projektów w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 1 punkt za każdy projekt zrealizowany w obszarze
zakupów lub Prawa Zamówień Publicznych przez dedykowanego Kierownika projektu
Oferent w drugim kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów
W przypadku, gdy najwyżej ocenione oferty będą miało tę samą liczbę punktów, przy ostatecznym
wyborze wykonawcy zdecyduje zaoferowana cena. Wybrany zostanie podmiot oferujący najniższą cenę.
F. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do zapytania.
3. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
- Oświadczenie Oferenta wraz z wykazami zrealizowanych projektów – Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego nr 2/2019/INN
- Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr
2/2019/INN
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 2/2019/INN
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików w formacie pdf
podpisanych załączników do Zapytania Ofertowego nr 2/2019/INN wymienionych w części F
Zapytania ofertowego (pkt. 3).
5. Skany należy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania oferty:

7.

8.
9.
10.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego nr 2/2019/INN.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane
przez Oferenta.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, tj. osobę (osoby)
reprezentującą(e) Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa,
prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa do oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny netto i brutto
wyrażonej w walucie polski złoty (PLN).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Oferty niekompletne nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.
G. DODATKOWE INFORMACJE
1. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji
zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania
przyczyny.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie
wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia,
m.in.:
a. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia na skutek okoliczności, leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto przedmiotu zamówienia;
b. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto przedmiotu zamówienia;
c. W przypadku stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu
zamówienia fałszywych oświadczeń lub dokumentów stwierdzających nieprawdę lub też
popełnienie oszustwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto przedmiotu zamówienia;
d. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
5. Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia ww. usług (np. wpis do KRS) będących przedmiotem
oferty.

H. WYBÓR WYKONAWCY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany podmiot, który spełni łącznie poniższe warunki:
- nie został wykluczony z postępowania,
- uzyska największą liczbę punktów w kryteriach określonych w części E. Zapytania,
- jego oferta nie zostanie odrzucona.
2. W przypadku gdy najwyżej ocenione oferty będą miały tę samą łączną ilość punktów, przy ostatecznym
wyborze Wykonawcy zdecyduje zaoferowana cena i wybrany zostanie podmiot oferujący najniższą cenę.
3. W przypadku, gdy dana oferta wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet
całościowy lub każdej wycenianej części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z
tym Oferentem.
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4. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Oferentem, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Oferentem/ami z kolejnych miejsc
z listy rankingowej.

5. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone
oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia ofert
dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej,
nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej.
6. W przypadku gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający
wybierze Oferenta, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
I.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkie pytania dotyczące Zapytania Ofertowego nr 2/2019/INN należy kierować na adres:
nauka@kozminski.edu.pl
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Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

