
  

 
 
 
 
 

 
 

ORLEN Paliwa Sp. z o. o. 
 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII 

Wydział Gospodarczy w Rzeszowie 
pod nr: 0000126258 
NIP: 814-10-19-514 

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 81.280.000,00 zł 

 

 

  
 
 
 

 
 

Siedziba w Widełce  
36-145 Widełka 869 

tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01 
 

Centrala w Płocku 
Adres do korespondencji 

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
tel. (+48 24) 256 60 39, fax (+48 24) 367 90 55 

 
 

 
www.orlenpaliwa.com.pl  

  
 

 
 

 
 

Biuro Obsługi Klienta w Płocku 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

 
Kontakt w zakresie paliw  

tel. (+48 24) 365 72 91 z telefonów komórkowych 
801 805 541 z telefonów stacjonarnych 

Kontakt w zakresie LPG 
tel. (+48 24) 365 72 72 z telefonów komórkowych 

801 100 100 z telefonów stacjonarnych 
 
 

 

 

 
 

 
 
          Płock,11.09.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na przedstawienie oferty ubezpieczenia do nowo zakupionych pojazdów 

ciężarowych. 

 

Zakup ubezpieczenia do nowo zakupionych samochodów ciężarowych oraz naczep (cystern) do przewozu materiałów 

niebezpiecznych klasy ADR 3. (ciągnik siodłowy - 13 szt., naczepa - 13 szt.). Ubezpieczenie płatne jednorazowo z 

zastosowaniem stałej wartości pojazdu przez okres 1 roku trwania ubezpieczenia. Rozliczenia szkód w wariancie serwisowym. 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

OC, AC, NNW, ubezpieczenie autoszyba, zniesienie franszyzy redukcyjnej i integralnej. 

 

Na życzenie oferenta, za pomoc ą zakładki pytania odpowiedzi  zostaną podane dane dotyczące specyfikacji technicznej 

oraz wartości pojazdów. 

 

Oferta powinna obejmować: 

- aktualny z ostatnich 3 miesięcy dokument KRS/CEiDG; 

- referencje/wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie porównywalnym do 

niniejszego zapytania;  

- Nip/Regon/Bilans 2016/Rachunek zysków;  

- prezentacje firmy ubezpieczeniowej; 

 
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 
postępowaniu. 
 

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

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 


