
  

 
 
 
 
 

 
 

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, 11.04.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na zakup ciągników siodłowych i 

naczep cystern do przewozu paliw. 

 

Zakup 10 szt ciągników siodłowych i 10 szt naczep-cystern z układami dystrybucyjnymi i 

plombami elektronicznymi SPDS do przewozu paliw płynnych ADR klasy 2 i 3. 

 

Zakup 10 szt. ci ągników siodłowych przeznaczonego pod naczepy-cyster ny do 

przewozu paliw płynnych ADR Klasy 2 i 3; 

- ciągnik siodłowy typu FL : 

5 szt. – bez przystawki odbioru mocy, 

5 szt. – z przystawką odbioru mocy oraz układem hydraulicznym. 

Wymagane parametry techniczne dla ci ągników szczegółowo opisuje  

Załącznik nr 1  

 

Zakupu 10 sztuk naczep-cystern, do przewozy paliw p łynnych Klasy 3 ADR wg 

poni ższej konfiguracji: 

-  5 szt. naczep-cystern z układem wydawczym Haar PreciPure z kompensacją do 15oC, do 

wydawania olejów i benzyn (jednym układem wydawczym),  

-  5 szt. naczep-cystern z układem wydawczym Haar PreciTurbo C z kompensacją do 15oC, 

do wydawania olejów i benzyn (jednym układem wydawczym),  

Każda naczepa o pojemności nominalnej do minimum 36 m3. 

Dodatkowe wymagane wyposażenie: 

- System elektronicznych plomb SPDS– wymóg dla wszystkich zamawianych jednostek 

taborowych, 
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- System GPS wraz z transmisją danych z układów pomiarowych oraz SPDS on-line 

(propozycja powinna być kompatybilna lub tożsama z posiadanym przez Spółkę ORLEN 

Paliwa systemem ATROM)  

Wymagane parametry techniczne dla naczepy-cysterny  szczegółowo opisuje  

Załącznik nr 2. 

 

Oferta powinna obejmowa ć: 

- aktualny z ostatnich 3 miesięcy dokument KRS/CEiDG; 

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

zakresie porównywalnym do niniejszego zapytania; 

- ważną polisę ubezpieczeniową; 

- propozycję wyceny prac; ofertę z podaniem cen netto za jeden ciągnik siodłowy oraz jedna 

naczepę-cysternę; 

- harmonogram realizacji prac; 

- opis wraz z pełną specyfikacją ciągnika siodłowego i naczepy cysterny;  

- szczegółowe warunki gwarancji i serwisu; 

- miejsce odbioru ciągników siodłowych i naczep; 

- REGON, NIP, Bilans RZiS; 

- wzór proponowanej Umowy. 

 
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 28.04.2017 r. godzina 11.00 

Pytania nale ży zadawać w zakładce korespondencja na ww. platformie. 
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„Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej umowy, poprzez zlecenie Dostawcy całości albo jedynie części 
prac stanowiących przedmiot zamówienia, na co Dostawca wyraża zgodę. Powyższe, nie skutkuje po stronie Dostawcy powstaniem obowiązku 
odszkodowawczego.” 

 
„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 


