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Płock, 20.03.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPC/2/000016/20  

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu 

dotyczącym świadczenie usług spedycyjno-celnych w przewozach kolejowych 

normalnotorowych i szerokotorowych węglowodorów gazowych skroplonych na terenie kraju 

oraz poza jego granicami. 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wybór przedsiębiorstw świadczących usługi 

spedycyjno-celne w przewozach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych 

węglowodorów gazowych skroplonych na terenie kraju oraz poza jego granicami, na 

warunkach określonych w Umowie, na podstawie przepisów SMGS, CIM, Regulaminu 

Przewozów Towarowych PKP CARGO S.A., Kodeksu Celnego, Ogólnych Polskich 

Warunków Spedycyjnych i innych obowiązujących Strony przepisów prawnych, które mogą 

mieć zastosowanie w trakcie realizacji Umowy. 

 

Orlen Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, która powinna zawierać: 

I. Świadczenie usług spedycyjnych na zlecenie Orlen Pal iwa Sp. z o.o. w zakresie 

przewozów kolejowych produktów o numerach kodów UN1 965, UN1011, UN1978 

1. cennik na przewozy kolejowe po torze europejskim - wycena przewozu ładownego (zł/t) 

oraz wycena zwrotu wagonu próżnego w relacji odwrotnej (zł/wagon) według n/w podziału 

wolumenowego: 

2. cennik na przewozy kolejowe po torze szerokim - tzw. ,,słupki" - stawka winna zawierać 

opłatę za przewóz ładowny i zwrot wagonu próżnego w relacji odwrotnej (zł/t) oraz opłatę za 

sporządzanie przez przewoźnika kolejowego przywozowych deklaracji skróconych (PDS) i 

deklaracji skróconych (DS) 

3. opracowywanie i przekazywanie do Zleceniodawcy instrukcji do wypełniania listów 

przewozowych 

4. nadawanie w imieniu Zleceniodawcy Towarów do przewozu 
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5. sporządzanie listów przewozowych dla przesyłek wagonowych i dla zwrotu próżnych 

wagonów prywatnych 

6. codzienny monitoring i bieżące informowanie Zleceniodawcy o przebiegu przewozu i 

ewentualnych nieprawidłowościach poprzez raportowanie dzienne w formie Excel według 

wskazań Zleceniodawcy 

7. kompletowanie niezbędnych dokumentów do wykonania usługi 

 

II. Świadczenie usług celnych na zlecenie Orlen Paliwa S p. z o.o. 

 

1. Wystawianie dok. SAD 

2. Wystawianie i przesyłanie wniosków weryfikacyjnych do SAD 

3. Wystawianie dok. ADT 

4. Prowizja od zagwarantowanych i wpłaconych na konto odpowiednich Izb Celnych 

należnośći celno-podatkowych wynikających z SAD 

5. Prowizja od zabezpieczenia akcyzowego (% od zabezpieczonej w imieniu firmy kwoty po 

potwierdzeniu możliwości skorzystania w ramach dostępnego salda) 

Prawidłowe i terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, wpłacanie w imieniu 

Zleceniodawcy należności celno-podatkowych na rzecz właściwych organów celnych, w tym 

Izb Celnych. 

 

III. Doradztwo w zakresie usług świadczonych na rzecz Orlen Paliwa Sp. z o.o. - 

bieżące doradztwo na podstawie posiadanej wiedzy fachowe j wliczone w cen ę 

wykonywania usług spedycyjno-celnych. 

 

Poniżej zaprezentowano relacje planowane do realizacji w 2020 roku.  

Podane wolumeny są szacowanymi ilościami zaplanowanymi do realizacji w roku 2020. 

Orlen Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany podanych wolumenów, oraz nie 

zobowiązuje się i nie gwarantuje zlecenia przewozów w poszczególnych relacjach. 
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1. Szeroki tor ,,słupki" - wartości szacowane: 

 

 

2. Tor europejski - wartości szacowane: 

 

 

3. Dodatkowe frachty po torze europejskim - przewóz wagonu próżnego w jedną stronę: 

 

 

 

Kolej tor szeroki

Skąd Dokąd
Szacowany 

wolumen (t)

Kuźnica  Bia łostockaSokółka 48315

Mamonowo Braniewo 794

Terespol Małaszewicze 9555

58664

2020 r.

Suma końcowa

Kolej tor europejski

Skąd Dokąd
Szacowany 

wolumen (t)

Płock Nowa Brzeźnica 2000

Sokółka Nowa Brzeźnica 500

Szczecin Nowa Brzeźnica 8476

Szczecin Sokółka 500

Gdańsk PG, Sosnowiec 2717

Płock PG, Sosnowiec 20727

Sokółka PG, Sosnowiec 500

Szczecin PG, Sosnowiec 55426

Kra lupy PG, Sosnowiec 1000

Kra lupy Szczecin 13500

Szczecin Mała szewicze 1000

Płock Algyo (HU) 24000

106346

2020 r.

Suma końcowa

Płock - Ostróda (serwis WSO GATX) Gdańsk Olszynka (Lotos) - Sosnowiec Jęzor

Ostróda (serwis WSO GATX) - Płock Sokółka - Gdańsk Olszynka (Lotos)

Płock - Gdańsk Olszynka (Lotos) Gdańsk Olszynka (Lotos) - Sokółka

Gdańsk Olszynka (Lotos) - Płock Sosnowiec Jęzor - Ostróda  (serwis WSO GATX)

Szczecin - Ostróda (serwis WSO GATX) Ostróda  (serwis WSO GATX) - Sosnowiec Jęzor

Ostróda (serwis WSO GATX) - Szczecin Sokółka - Ostróda  (serwis WSO GATX)

Szczecin - Gdańsk Olszynka (Lotos) Ostróda  (serwis WSO GATX) - Sokółka

Gdańsk Olszynka (Lotos) - Szczecin Sokółka - Płock Trzepowo

Gdańsk Olszynka - Ostróda  (serwis WSO GATX) Płock Trzepowo - Sokółka

Ostróda  (serwis WSO GATX) - Gdańsk Olszynka Sosnowiec Jęzor - Płock Trzepowo

Braniewo - Płock Trzepowo Płock Trzepowo - Sosnowiec Jęzor

Sosnowiec Jęzor - Gdańsk Olszynka (Lotos) Szczecin- Płock Trzepowo

Płock Trzepowo - Szczecin

Dodatkowe frachty

Przewóz w jedną stronę (P) 
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KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE 

• Aktualny dokument dotyczący reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich miesięcy) - Aktualny 

Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

• Polisa odpowiedzialności cywilnej obejmująca zakres przedmiotu zakupu. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

• Opis profilu działalności Oferenta. 

• Opis doświadczenia w realizacji prac o podobnym charakterze do niniejszego 

zapytania. Prezentacja firmy z informacją, ile lat jest na rynku i świadczy usługi w w/w 

zakresie. 

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

porównywalnym do niniejszego zapytania.  

• Uprawnienia do realizacji prac objętych postępowaniem. 

• Akceptacja wzoru Umowy (uwagi do Umowy należy nanosić w trybie śledzenia 

zmian). 

 

 

KRYTERIA HANDLOWE  

• Termin płatności – 30 dni 

• Wycena zgodnie z tabelą cenową (dokument na Platformie Zakupowej) 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

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

się do systemu na https://connect.orlen.pl/. 

2. Dokumenty należy załączyć w odpowiednich miejscach formularza na platformie 

zakupowej CONNECT. 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”. Na podstawie zadanych pytań Zespół po stronie Spółki 

ORLEN Paliwa przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich 
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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 zgodnie z informacj ą zmieszczon ą na Platformie Zakupowej 

Connect. 

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 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. Spółka ORLEN Paliwa  nie jest związana postanowieniami ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
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). 
 
 

Kupiec prowadz ący:  

Jolanta Krajewska 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

Tel. 607 333 325 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


