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          Płock, 12.04.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rewizji wewnętrznych 

oraz sprawdzenie nastawy zaworów bezpieczeństwa na stacjach autogazu i instalacjach 

przemysłowych LPG. 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest:                                                                                                               

I. Wykonanie rewizji wewnętrznych w lokalizacjach:                                                                                             

1. Rewizja wewnętrzna zbiorników podziemnych 3x6400l w miejscowości Żory 44-240, (woj. 

Śląskie) – maj;                                                                                                                                                            

2. Rewizja wewnętrzna zbiornika podziemnego 6400l w miejscowości Warszawa 03-879,  

(woj. Mazowieckie) –maj; 

3. Rewizja wewnętrzna zbiornika podziemnego 6400l w miejscowości Bielsko-Biała 43-300, 

(woj. Śląskie) –maj;                                                                          

4. Rewizja wewnętrzna zbiornika kopcowanego 100000l wraz z wykonaniem próby wodnej w 

miejscowości Grajewo 19-203, (woj. Podlaskie) – maj; 

II.  Wykonanie sprawdzenia nastawy zaworów bezpieczeństwa w poniższych lokalizacjach:                                 

1. Parchanie 88-130, (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zbiornik naziemny 6700l  - maj;                                                                                        

2. Grabowiec 22-560, (woj. Lubelskie). Zbiornik naziemny 4850l - maj;                                                                                                                        

3. Dretyń 77-207 (woj. Pomorskie), zbiornik naziemny 2700l oraz zbiornik naziemny 54000l 

(REGO A3149 -3szt) – maj; 

4.Szumowo 18-305, (woj. Podlaskie). Zbiorniki podziemne 2x6400l - maj;                                                                                                                                                              

5.Kołybki 62-110 (woj Wielkopolskie),  zbiorniki podziemne 3x6400l – maj;                                                                         

6.Grajewo 19-203,(woj. Podlaskie), zbiornik 100000l – maj;                                                                         

7.Radzanowo 09-451  (woj. Mazowieckie) , naziemne 2x 4850l - czerwiec/lipiec;                                                             
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8.Rudniki 46-325 (woj. Opolskie), naziemne 2x4850l – maj;                                                                                  

9.Ozimek 46-040, (woj. Opolskie), 2x4850l – czerwiec;                                                                                              

10.Radomina 98-350, (woj. Łódzkie), 2x4850l – maj;                                                                                                                             

11. Nowy Targ 34-400 (woj. Małopolskie), naziemne 2x4850l – czerwiec;                                                                         

12. Bierzwinek 72-240 (woj. Zachodnio-pomorskie), naziemne 2x4850l – maj;                

 

Oferta powinna obejmowa ć: 

- aktualny z ostatnich 3 miesięcy dokument KRS/CEiDG; 

- propozycję wyceny prac z wyszczególnieniem poszczególnych elementów oraz wartość 

łączną w cenach netto (bez należnego podatku VAT); 

- ważną polisę ubezpieczeniową; 

- uprawnienia UDT lub Świadectwo Kwalifikacyjne E oraz D. 
 
Termin wa żności składanych ofert 90 dni.  
 
Oferta powinna uwzgl ędniać równie ż termin płatno ści 30 dni od daty otrzymania 
faktury. 
 

zawierająca cenę (kosztorysy, tabele cenowe, wycena prac) proszę załączyć 
w miejscu do tego przeznaczonym, podanym na Platformie. W przeciwnym wypadku Państwa oferta 
może nie zostać wzięta pod uwagę w zapytaniu ofertowym. 
 

Oferty prosimy składa ć na Platformie Zakupowej Connect: https://connect.orlen.pl/  

do dnia 24.04.2017 r. godzina 11.00 

Pytania nale ży zadawać w zakładce korespondencja na ww. platformie. 

 
 
„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 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.  

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.” 
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów. 

Z poważaniem 
Jolanta Krajewska  
Dział ds. Zakupów, tel. 607 333 325 


