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          Płock, 30.06.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

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

magazynowych LPG i przeprowadzenie prób ciśnieniowych - Terminal Gazu Płynnego  

Nowa Brzeźnica, ul. Dworcowa 15. 

 

1. Przygotowanie do rewizji wewnętrznej 6 zbiorników naziemnych LPG o pojemności 54m3 

wraz z czyszczeniem i utylizacją nieczystości. 

2. Próba ciśnieniowa 6szt. 54m3 

3. Wymiana zaworów nadmiernego wypływu na zawory między kołnierzowe 6" o 

odpowiednio dobranym wypływie (preferowany 3500 l/min, minimum 2900 l/min) oraz 

uzgodnienie zmian z UDT 

4. Wymiana 6szt. zaworów DN150 PN40 BROEN pod przekładnie na króćcach 

rozładunkowych zbiorników magazynowych 

5. Sprawdzenie nastaw 24szt. zaworów bezpieczeństwa REGO typ 3149X MC2 w obecności 

inspektora UDT 

6. Dostawa i wymiana kompletu uszczelnień pod włazy  

7. Czyszczenie i konserwacja skorodowanych miejsc w obrębie włazów   

8. Dostawa i wymiana termometrów 

9. Przygotowanie do rewizji wewnętrznej i próba ciśnieniowa rurociągów LPG - Średnica 

DN80, Łączna długość 9,6m (12 odcinków) 
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Wymagany zakres prac:  

1. opróżnienie zbiornika z resztek gazu 

2. zaślepnie rurociągów zbiornika od istniejącej instalacji 

3. napełnienie zbiornika wodą (woda dostarczona przez zleceniodawcę)  

4. uzyskanie ciśnienia próbnego i odbiór próby z udziałem inspektora UDT                                    

5. wypompowanie wody ze zbiornika, czyszczenie zbiornika, wentylowanie zbiornika  

6. pomiar grubości ścianki płaszcza zbiornika i dennic                                                                                 

8. po przeprowadzonej rewizji montaż pokrywy włazu zbiornika, napełnienie zbiornika 

gazem, sprawdzenie szczelności detektorem gazu. 

9. Uzgodnienie terminów z UDT - po stronie wykonawcy. 

 

Termin realizacji: przewidywany termin wrzesie ń/październik 2017r. 

 

Utylizacja wszelkich odpadów powstałych podczas pro wadzenia prac w zakresie 

Zleceniobiorcy. 

 

Możliwa wizja lokalna na obiekcie.  

W sprawie wizji prosz ę o kontakt z Pani ą Aleksandr ą Patyk 

aleksandra.patyk@orlen.pl  

tel. 607 600 393. 

 

Oferta powinna obejmowa ć: 

- aktualny z ostatnich 3 miesięcy dokument KRS/CEiDG; 

- wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie 

porównywalnym do niniejszego zapytania; Wymagane doświadczenie w przygotowaniu 

zbiorników do rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej na terminalach gazu płynnego. 
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- ważną polisę ubezpieczeniową; 

 

- propozycję wyceny prac; 

- uprawnienia energetyczne do wykonania całego zakresu prac; 

 
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 przetargu. 
 

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

do dnia 10.07.2017 r. godzina 12.00 

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 


