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Płock, 07.04.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPC/2/000071/20. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zakresie zakupu traktora do 

koszenia trawy z agregatem tnącym oraz szczotką zamiatającą na TGP Szczecin. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa traktora wielofunkcyjnego 

ogrodowego (kosiarka samobieżna) wraz z wyposażeniem (z agregatem tnącym do 

koszenia trawy oraz szczotką zamiatającą) na Terminal Gazu Płynnego w 

Szczecinie. 

MIEJSCE DOSTAWY:  

TGP Szczecin, ul. Gdańska 34. 

 

WYTYCZNE ODNOŚNIE URZĄDZENIA: 

1. Traktor - kosiarka wg. poniższych wymagań: 

- kosiarka samobieżna do jazdy w terenie trawiastym (opony terenowe), 

- agregat tnący z przodu, 

- podnośnik agregatu manualny lub elektryczny, 

- moc znamionowa silnika min. 11 kW, 

- zbiornik paliwa min. 12 litrów, 

- szerokość koszenia min. 100 cm, 

- napęd na cztery koła 4WD, 

- wspomaganie kierownicy, 
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- liczba cylindrów min. 2, 

- gwarancja min. 36 miesięcy. 

2. Agregat tnący - szerokość cięcia min. 100 cm. 

3. Szczotka zamiatająca - montowana z przodu. 

 

ZAKRES USŁUGI: 

1. Dostawa i pierwszy rozruch w miejscu dostawy. 

2. Szkolenie dla pracowników dotyczące obsługi. 

3. Przekazanie niezbędnej dokumentacji, kart gwarancyjnych, DTR. 

4. Na okres gwarancji (3 lata) konieczne zapewnienie 3 przeglądów serwisowych (jeden 

przegląd rocznie) w cenie. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 Zasady współpracy określają Ogólne Warunki Zakupu wraz z ustaloną tabelą 

cenową. 

 Preferowany termin realizacji usługi – czerwiec 2020r. 

 Wszystkie użyte elementy muszą być oryginalne i fabrycznie nowe. 

 ORLEN Paliwa Sp. z o. o. wymaga złożenia kompleksowej oraz spełniającej kryteria 

techniczne oferty, zgodnie z założeniami ujętymi w zapytaniu ofertowym. Oferta 

niekompletna, nie spełniająca wymagań oraz nieuzupełniona po dopytaniu nie 

zostanie poddana analizie w dalszym etapie postępowania. 
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III. OFERTA: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

1. KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE: 

 

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

Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w przypadku 

spółek prawa handlowego lub wpis CEIDG (niewymagany przy firmach grupy 

kapitałowej ORLEN). Ważność KRS – 3 miesiące. 

 Akceptacja Kodeksu Postępowania dla dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

 Termin ważności składanej oferty – 90 dni kalendarzowych. 

 Podpisane oświadczenie oferenta dot. zachowania tajemnicy (dokument załączony 

na CONNECT). 

 Akceptację Ogólnych Warunków Zakupu Towarów (OWZ) ( Dokument załączony  

na CONNECT). 

 

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 

 Gwarancję producenta na urządzenie ujęte w zapytaniu ofertowym – min. 36 

miesięcy kalendarzowych. 

 Potwierdzenie wykonania w cenie 3 przeglądów serwisowych – jeden przegląd 

rocznie. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi (podanie ilości dni 

kalendarzowych) liczonych od daty otrzymania podpisanego i obustronnie 

zaakceptowanego zamówienia. 

 Potwierdzenie, że złożona oferta obejmuje zakres ujęty w zapytaniu ofertowym oraz 

w dokumentach załączonych do postępowania. 

 Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w 

zapytaniu ofertowym. 

 Karty katalogowe oferowanego urządzenia. 

 Autoryzację producenta na dystrybucję i serwis proponowanego urządzenia. 
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 Akceptację dokumentu Zasad Środowiskowych i BHP (dokument załączony na 

CONNECT).  

 

3. KRYTERIA HANDLOWE: 

 

 Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

(bez zaliczki). 

 Wycena usług zgodna z załączoną Tabelą Cenową (dokument załączony  

na CONNECT) – bez należnego podatku VAT. 

 Cena netto (bez należnego podatku VAT) –  całościowa wartość wykonania usługi 

zgodnie z załączona Tabelą cenową. 

 

IV. 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 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 informacją zamieszczoną 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. 

 

https://connect.orlen.pl/
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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. 

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). 

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. 

Kupiec prowadzący: 

Renata Osadczuk 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

tel. +48 24 201 04 02 
kom. +48 603 394 696 

          


