
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Warszawa, 22.04.2014 

  

Zapytanie ofertowe nr DEM/IKKU/02/2014  

 

w związku z realizacją projektu: 

„Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający 

efektywność i bezpieczeństwo ich działania” 

nr projektu DEM-1-501 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o. 

ul. Trębacka 4 

00-074 Warszawa 

tel./fax: 022 825 9479; 022 630 9914,  

e-mail: biuro@ikku.pl 

www.ikku.pl 

  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

- opracowaniu analizy wymagań prawnych oraz wewnętrznych (kolejowych) wymagań 

formalnych szkolenia będącej częścią raportu dot. specyfiki wymagań szkoleniowych dla szkoleń 

z zastosowaniem symulatora jazdy maszynistów   

- zebraniu niezbędnych danych do wykonania ww. analizy.   
 

Prace te będą wykonywane w ramach zadania nr 12 Opracowanie wstępnych wymagań 

funkcjonalnych i formalnych w zakresie wymagań szkoleniowych projektu DEM-1-501.  
 

Od Wykonawcy oczekuje się: 

- czynnego udziału w pracach zespołu odpowiedzialnego za opracowanie ww. analizy w oparciu o 

zebrane dane, o których mowa powyżej,  

-  współpracy z Zamawiającym, jego pracownikami i innymi osobami zaangażowanymi w 

realizację zadania nr 12 projektu DEM-1-501. 
 

Wymagania wobec eksperta: 

- doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu przydatności / wartości informacji (zagadnień) 

prawnych z różnych źródeł, 

- doświadczenie w opracowywaniu analiz, ekspertyz i dokumentów, 

- doświadczenie w pracy zespołowej, 

- wykonywanie powierzonych prac w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie z 

informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

w 

INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ  
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III. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do 31października 2014 r.  

 

 

IV. Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania całości zamówienia 
 

 

V. Płatności 

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne w proporcjonalnej wysokości po każdym 

miesiącu, licząc od dnia przedłożenia rachunku przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy o 

dzieło.  

 

 

VI. Sposób obliczenia ceny: 

- cena zaproponowana w ofercie jest ceną ryczałtową i niezmienną do zakończenia realizacji 

usługi, 

- cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

- należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków 

realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać: 

1. dane oferenta: 

2. datę sporządzenia oferty, 

3. wynagrodzenie brutto łączne za cały czas realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy do 

31 października 2014 r.  

4. doświadczenie zawodowe  

5. podpis oferenta. 

 

 

VIII. Sposób oraz termin składania ofert  

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do 12.05.2014 r. do godz. 15.00 w 

siedzibie firmy IKKU, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4. Odpowiedź można 

również przesłać e-mail’em na adres: biuro@ikku.pl   
 

Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

 

 

IX. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

Złożona oferta powinna zawierać cenę brutto. 

 

  

Rozstrzygnięcie zapadnie w terminie 14.05.2014 r. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną 

poinformowani o wyniku postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.  
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Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji cenowych wybranymi oferentami.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.ikku.pl   

 

Dodatkowych informacji udziela Magda Getka: mgetka@ikku.pl tel. +48 694 460 151   

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 
 

 

Z poważaniem,  

 

Magda Getka 

IKKU Sp. z o.o. 
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