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Płock, dn. 19.08.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000131/20 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy 

kalendarzy ksi ążkowych na rok 2021. 

 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest zakup kalendarzy książkowych na rok 2021, 

które zostaną wyprodukowane i dostarczone według opisanych niżej parametrów.                                  

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE: 

I. Kalendarze ksi ążkowe z logo ORLEN Paliwa format A5. 

1. Format: A5. 

2. Rodzaj: dzienny, wersja autorska (logo i kolorystyka firmowa). 

3. Strony:  

- strona tytułowa, logo  

- 360 stron (kalendarz), sobota i niedziela na jednej stronie 

- 5 stron typu notes (na indywidualne notatki) 

- 6 stron typu wklejka przed poszczególnymi miesiącami, wydruk full color, projekty graficzne 

po stronie drukarni 

- objętość: ok. 378 strony 
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4. Papier:  

- strony kalendarza i notatek: papier biały, cienki, ale nie mniej niż 70g/m2 

- strony wklejek: papier minimum 120g/m2, kredowy matowy z aksamitną folią soft-touch oraz 

lakierem wybiórczym UV (logo) 

5. Oprawa: twarda (jednocześnie lekka), okleina preferowana skóropodobna, brzegi 

zaokrąglone. 

6. Znakowanie: logo na okładce (tłoczenie). 

7. Szacowany nakład: 1700szt. 

8. Dodatki:  

- zadruk kolorowy stron łączących okładkę z blokiem (przód i tył) 

- okładka: gumka zamykająca, gumka na długopis, tasiemka z logo, koperta na dokumenty 

- blok: zaokrąglone 

- miejsce na wizytówkę na wewnętrznej przedniej okładce, format 10 x 6 cm 

9. Transport: wysyłka na 3 adresy krajowe (Płock, Poznań, Widełka). Wysyłka realizowana 

przez kuriera z potwierdzeniem odbioru. 

 

II. Kalendarze ksi ążkowe z logo ORLEN Paliwa o wymiarach format: 203x28 3 mm (A4) 

1. Format: format: 203x283 mm (A4). 

2. Rodzaj: tydzień na dwóch stronach, wersja autorska (logo i kolorystyka firmowa).  

3. Strony:  

- strona tytułowa, logo  
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- 144 strony (kalendarz) 

- 5 stron typu notes (na indywidualne notatki) 

- 6 stron typu wklejka przed poszczególnymi miesiącami, wydruk full color, projekty graficzne 

po stronie drukarni 

4. Papier:  

- strony kalendarza i notatek: papier biały, cienki, ale nie mniej niż 70g/m2 

- strony wklejek: papier minimum 120g/m2, kredowy matowy z aksamitną folią soft-touch oraz 

lakierem wybiórczym UV (logo) 

5. Oprawa: twarda (jednocześnie lekka), okleina preferowana skóropodobna, brzegi 

zaokrąglone. 

6. Znakowanie: logo na okładce (tłoczenie). 

7. Szacowany nakład: 1200 szt. 

8. Dodatki:  

- zadruk kolorowy stron łączących okładkę z blokiem (przód i tył) 

- okładka: gumka zamykająca, gumka na długopis, tasiemka z logo, koperta na dokumenty 

- blok: zaokrąglone 

- miejsce na wizytówkę na wewnętrznej przedniej okładce, format 10 x 6 cm 

9. Transport: wysyłka na 3 adresy krajowe (Płock, Poznań, Widełka). Wysyłka realizowana 

przez kuriera z potwierdzeniem odbioru.  
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III. Kalendarze ksi ążkowe z logo Paliwa BAQ format A5 

1. Format: A5. 

2. Rodzaj: dzienny, wersja autorska (logo i kolorystyka firmowa). 

3. Strony:  

- strona tytułowa, logo  

- 360 stron (kalendarz), sobota i niedziela na jednej stronie 

- 5 stron typu notes (na indywidualne notatki) 

- 6 stron typu wklejka przed poszczególnymi miesiącami, wydruk full color, projekty graficzne 

po stronie drukarni 

- objętość: ok. 378 strony 

4. Papier:  

- strony kalendarza i notatek: papier biały, cienki, ale nie mniej niż 70g/m2 

- strony wklejek: papier minimum 120g/m2, kredowy matowy z aksamitną folią soft-touch oraz 

lakierem wybiórczym UV (logo) 

5. Oprawa: twarda (jednocześnie lekka), okleina preferowana skóropodobna, brzegi 

zaokrąglone. 

6. Znakowanie: logo na okładce (tłoczenie). 

7. Szacowany nakład: 900szt. 

8. Dodatki:  

- zadruk kolorowy stron łączących okładkę z blokiem (przód i tył) 

- okładka: gumka zamykająca, gumka na długopis, tasiemka z logo, koperta na dokumenty 
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- blok: zaokrąglone 

- miejsce na wizytówkę na wewnętrznej przedniej okładce, format 10 x 6 cm 

9. Transport: wysyłka na 3 adresy krajowe (Płock, Poznań, Widełka). Wysyłka realizowana 

przez kuriera z potwierdzeniem odbioru. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE: 

Próbki kalendarzy: 

Nieodłącznym elementem kompletnie złożonej oferty jest przysłanie próbek kalendarzy 

zgodnie z poniższym: 

1. Próbka proponowanej oprawy kalendarza zgodnej lub zbliżonej do podanej specyfikacji. 

2. Próbka przykładowych stron bloku zgodnych z podaną specyfikacją (strona z kalendarzem 

w układzie dziennym, strona notatnika, propozycja umieszczenia logo na stronach bloku, 

wyróżnienia w kolorze czerwonym). 

Adres dostawy próbek: 

ORLEN Paliwa Sp z o.o., Dział ds. Zakupów 

Ul. Zglenickiego 44 

09-411 Płock 

Termin dostawy próbek: zgodny z terminem ofertowani a wskazanym na Platformie 

Zakupowej CONNNECT (do ostatniego dnia). 

UWAGA! Próbki materiałów nie podlegają zwrotowi. 
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Oferty niekompletne nie b ędą rozpatrywan e.                                                                                                                           

Zamawiaj ący przewiduje, że po realizacji zamówienia, mo że istnie ć potrzeba zakupu 

dodatkowej ilo ści kalendarzy. Prosz ę o zapewnienie takiej mo żliwo ści według stawek 

uwzgl ędnionych w ofercie zło żonej w niniejszym post ępowaniu.                                    

 

III. OFERTA: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE: 

• Załączenie aktualnego dokumentu dotyczącego reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich 

miesięcy) - Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wyciąg/wypis z 

jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważny dokument 

rejestrowy Oferenta. Ważność  – 3 miesiące. 

• Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Kodeksu Postępowania dla dostawców Grupy 

Kapitałowej ORLEN (dokument dostępny na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: 

Odpowiedzialny Biznes / Odpowiedzialność / Kodeks postępowania dla dostawców.). 

• Potwierdzanie zapoznania się i akceptacja zasad prezentowanych w  Polityce 

antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków GK ORLEN   

które zostały udostępnione na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: Odpowiedzialny 

Biznes/Polityka antykorupcyjna, /Polityka upominkowa.  

• Załączenie oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

• Podpisane oświadczenie oferenta dot. poufności (załącznik do zapytania ofertowego). 

• Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 60 dni. 

• Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 

• Przedstawienie listy podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji 

podatkowej) oraz zakres i wartość prac podzlecanych, jeśli jest przewidywane podzlecenie 

usługi. 

• Przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu 

składania ofert) zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne z ZUS i US.  
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• Akceptacja dokumentu – zamówienie OWZ (załącznik do zapytania ofertowego). 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

• Wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie 

przedmiotu niniejszego zapytania i/lub referencje. 

• Szczegółowa oferta merytoryczna  

- potwierdzenie wykonania przedmiotu zakupu zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w 

zapytaniu ofertowym; 

- załączenie opisu kalendarzy,  

- załączenie minimum 3 propozycji projektu wizualizacji wklejek do kalendarza z logo 

ORLEN Paliwa i z logo Paliwa BAQ oraz minimum 3 propozycji okładki kalendarza z logo 

Paliwa BAQ i z logo ORLEN Paliwa. Szczegóły zostaną ustalone po wyborze dostawcy. 

- przesłanie próbki proponowanej oprawy kalendarza zgodnej lub przybliżonej do 

specyfikacji; 

- przesłanie próbki przykładowych stron bloku zgodnych z podaną specyfikacją (strona z 

kalendarzem w układzie dziennym, strona notatnika, propozycja umieszczenia logo na 

stronach bloku, wyróżnienia w kolorze czerwonym). 

• Termin realizacji zamówienia, tj. produkcji kalendarzy wraz z dostawą do wskazanych 

lokalizacji – preferowane maksymalnie 45 dni kalendarzowych lub do 19.10.2020r. Proszę 

o wskazanie ilości dni kalendarzowych.  

• Gwarancja w zakresie jakości wykonanych kalendarzy (trwałość materiału, jakość 

wydruku) – 12 miesięcy. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

• Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

• Cena – wartość całkowita przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym w 

cenach netto (kalendarze + dostawa). 

• Wycena szczegółowa zawierająca ceny netto: 

- koszt jednostkowy kalendarza książkowego z logo ORLEN Paliwa w formacie A5 oraz 

pełnego nakładu; 
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- koszt jednostkowy kalendarza książkowego z logo ORLEN Paliwa w formacie A4 oraz 

pełnego nakładu; 

- koszt jednostkowy kalendarza książkowego z logo Paliwa BAQ w formacie A5 oraz 

pełnego nakładu; 

- koszt transportu: wysyłka na 3 adresy krajowe (Płock, Poznań, Widełka). Proszę 

uwzględnić, że największa ilość kalendarzy będzie transportowana do Płocka. 

- łączny koszt zakupu i dostawy kalendarzy książkowych. 

 

 

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Oferty można składać tylko za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT, logując się 

do systemu na https://connect.orlen.pl/ w dedykowanym postępowaniu zakupowym. 

2. Dokumenty należy załączyć w odpowiednich miejscach formularza na platformie zakupowej 

CONNECT zgodnie z wyszczególnionymi kryteriami. Błędne załączenie dokumentów, np. 

cennik w części merytorycznej, może skutkować wykluczeniem oferty. 

3. Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Pytania 

należy kierować przez Platformę Zakupową CONNECT – „Pytania/ odpowiedzi” lub „Zadaj 

pytanie zamawiającemu” w terminie trwania zapytania ofertowego. Na podstawie zadanych 

pytań, Zespół po stronie Spółki ORLEN Paliwa przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką 

samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo odmowy 

udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. 

4. Dopuszczalny język oferty: język polski. 

5. Wymagana forma załączanych dokumentów  w formacie ".doc”, „.xls”, „.pdf”. 

6. Termin składania ofert dostępny jest w postępowaniu zakupowym OPC/2/000131/20 na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie oferenta – poufność. 

2. Zamówienie OWZ. 

3. Protokół odbioru kalendarzy. 

4. Opis identyfikacji wizualnej firmy (kolorystyka i logo). 

5. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Oferenta. 
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Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo 

roszczenia o zwrot tych kosztów. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert 

stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik 

postępowania zakupowego. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą 

prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy 

z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość 

lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na zapytanie 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Paliwa Sp. 

z o.o. i dostawcę. Dopuszcza się inny moment zawarcia umowy w zależności od wcześniejszych ustaleń pomiędzy 

stronami. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dokonać 

jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i 

odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie 

przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia wydania referencji bez podawania 

przyczyn. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. informuje, że w przypadku, gdy dostawca jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym 

na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie 

podzielonej płatności (split payment). 

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają 

zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. Spółka ORLEN Paliwa  nie jest związana 

postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych. 

Kupiec prowadz ący:  
Natalia Bartosiewicz-Burdanowska 
Dział ds. Zakupów 
Tel. 24 201 04 72 
607 943 813  


