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Płock, dn.27.05.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000043/21 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakup/dzierżawa, dostawa, 

montaż dystrybutorów wody oraz świadczenie usług związanych z serwisem urządzeń. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest podpisanie umowy ramowej na zakup/dzierżawę 

oraz świadczenie usług związanych z serwisem 16 dystrybutorów filtrujących i dozujących 

wodę sieciową w obiektach ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

 

1) SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ: 

Urządzenia powinny zapewniać filtrowanie i uzdatnianie wody oraz dozowanie wody 

schłodzonej, gorącej i gazowanej: 

 przepływ wody 3 litry na minutę;                                                                                                          

 wydajność wody gorącej 20 litrów na godzinę; 

 wydajność wody zimnej 20 litrów na godzinę; 

 Wydajność wody zimnej gazowanej 20 litrów na godzinę. 

Urządzenia powinny posiadać: oznaczenia CE, atesty PZH i znak bezpieczeństwa B. 

 

2) LOKALIZACJA ORAZ ILOŚĆ URZĄDZEŃ:  

1. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock - 1 szt.;  

2. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock - 3 szt.;  

3. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka - 2 szt.;  

4. Terminal Gazu Płynnego Płock, ul. Długa 1, 09-400 Płock - 2 szt.; 

5. Terminal Gazu Płynnego Płock, ul. Chemików 7, 09-400 Płock - 1 szt.; 

6. Terminal Gazu Płynnego Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 65, 66-600 Krosno 

Odrzańskie - 1 szt.; 

7. Terminal Gazu Płynnego Szczecin, ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin - 1 szt.; 

8. Terminal Gazu Płynnego Sokółka, Os. Buchwałowo 1, 16-100 Sokółka - 1 szt.; 
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9. Terminal Gazu Płynnego Nowa Brzeźnica, ul. Dworcowa 15, 98-331 Nowa Brzeźnica 

- 1 szt.; 

10. Terminal Gazu Płynnego Hrubieszów, ul. Piłsudzkiego 133, 22-500 Hrubieszów - 1 szt.; 

11. Terminal Gazu Płynnego Sosnowiec, ul. Kolonia Wągródka, 41-217 Sosnowiec - 1 szt. 

 

3) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dopuszcza złożenie oferty na poszczególnych wariantach: 

Wariant I: Umowa na zakup dystrybutorów filtrujących i dozujących wodę sieciową oraz 

świadczenie usług związanych z serwisem urządzeń. 

Zakres umowy: 

 Zakup, dostawa i instalacja (podłączenie) dystrybutorów wody - w cenie zakupu; 

 Okresowe przeglądy i diagnostyka (w cenie przeglądu okresowego); 

 Dostawa i wymiana butli CO2 przy okresowym przeglądzie; 

 Konserwacja dystrybutora obejmująca: sanityzację, wymianę filtrów, wymianę lamp 

UV, utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (w cenie przeglądu okresowego),  

 Serwis dystrybutora obejmujący bezpłatną naprawę, dojazd, koszt zużytych części i 

materiałów oraz wymianą dystrybutora w przypadku awarii niezawinionych przez 

użytkownika (w cenie przeglądu okresowego), 

 Wymiana dystrybutora w ciągu 24h na nowy w przypadku niezawinionej przez 

użytkownika awarii uniemożliwiającej naprawę (w cenie przeglądu okresowego). 

 

Wariant II: Umowa na dzierżawę dystrybutorów filtrujących i dozujących wodę 

sieciową oraz świadczenie usług związanych z serwisem urządzeń. 

Zakres umowy: 

 Dzierżawa dystrybutorów wody, 

 Dostawa i instalacja dystrybutorów (podłączenie - w cenie dzierżawy) w zawartych w 

zapytaniu ofertowym lokalizacjach, 

 Okresowe przeglądy i diagnostyka (w cenie dzierżawy), 

 Konserwacja dystrybutora obejmująca: sanityzację, wymianę filtrów, wymianę lamp 

UV,  zużyte materiały eksploatacyjne (w cenie dzierżawy),  

 Dostawa i wymiana butli CO2 przy okresowym przeglądzie  (w cenie dzierżawy), 
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 Serwis dystrybutorów obejmuje bezpłatną naprawę, dojazd, koszt zużytych części  

i materiałów oraz wymianę dystrybutora w przypadku awarii niezawinionych przez 

użytkownika, 

 Wymiana dystrybutora w ciągu 24h na nowy w przypadku niezawinionej przez 

użytkownika awarii uniemożliwiającej naprawę (w cenie przeglądu okresowego). 

 W przypadku awarii powyżej 24h dostarczenie bezpłatnie zastępczego urządzenia  

(w cenie dzierżawy).                                                                                                                                                                                              

 

4) OGÓLNE WARUNKI I WYMAGANIA:  

1. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

2. Oferta niekompletna, nie spełniająca wymagań oraz nieuzupełniona po dopytaniu nie 

zostanie poddana analizie w dalszym etapie postępowania. 

3. Szacowane ilości dystrybutorów zawarte w Tabeli cenowej nie stanowią zobowiązania 

ORLEN Paliw Sp. z o.o.. Wartości te są tylko orientacyjnymi/ przewidywanymi 

ilościami. 

4. Spółka ORLEN Paliwa zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy na wybrany 

wariant. 

 

II. OFERTA: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE: 

 Załączenie aktualnego dokumentu dotyczącego reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich 

miesięcy) - Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wyciąg/wypis  

z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważny dokument 

rejestrowy Oferenta. Ważność  – 3 miesiące. 

 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Kodeksu Postępowania dla dostawców Grupy 

Kapitałowej ORLEN (dokument dostępny na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: 

Odpowiedzialny Biznes / Odpowiedzialność / Kodeks postępowania dla dostawców). 

 Potwierdzanie zapoznania się i akceptacji zasad prezentowanych w  Polityce 

antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków GK ORLEN   
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które zostały udostępnione na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: Odpowiedzialny 

Biznes/Polityka antykorupcyjna, /Polityka upominkowa.  

 Załączenie Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta (Dokument załączony na 

CONNECT). 

 Podpisane oświadczenie oferenta dot. poufności (Dokument załączony na CONNECT). 

 Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni. 

 Przedstawienie Draftu umowy dla poszczególnych wariantów. 

 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 Termin dostawy urządzeń – podanie ilości dni kalendarzowych (preferowane 7 dni 

kalendarzowych). 

 Gwarancja – w zakresie zrealizowanej usługi od daty jej wykonania – preferowane 12 

miesięcy kalendarzowych.  

 Gwarancja – na dostarczone urządzenia - preferowane 12 miesięcy kalendarzowych. 

 Referencje / wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace  

w zakresie porównywalnym do niniejszego zapytania lub referencje (minimum 3). 

 Potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

 Przedstawienie listy podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji 

podatkowej) oraz zakres i wartość prac podzlecanych, jeśli jest przewidywane podzlecenie 

usługi. 

 Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w zapytaniu 

ofertowym.  

 Opis profilu działalności. 

 Załączenie kart katalogowych. 

 Potwierdzenie, iż urządzenia posiadają: oznaczenia CE, atesty PZH i znak 

bezpieczeństwa B. 

 Harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

 Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

http://www.orlen.pl/


 

 

 
ORLEN Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Widełce 

36-145 Widełka 869 
tel. +48 (17) 867 27 00, fax +48 (17) 867 27 01 

 
wpisana do Krajowego Rejestru  ru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w 
Rzeszowie pod nr: 0000126258 

NIP: 814-10-19-514 
BDO 000059214 

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony:  
81.280.000,00 zł 

 
 

     Centrala (adres do korespondencji) 
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
tel. +48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55 
 
Biuro Obsługi Klienta w Płocku 
ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock 
tel. +48 801 805 541 z telefonów stacjonarnych 
tel. +48 (24) 365 72 91 z telefonów komórkowych 
 
 
www.orlenpaliwa.com.pl 

 

 

 Cena netto (bez należnego podatku VAT) – całościowa wartość oferty zgodnie z załączona 

Tabelą cenową. 

 Wycena oferty zgodna z załączoną Tabelą Cenową (dokument załączony na CONNECT) 

– bez należnego podatku VAT. 

 

III. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

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

do systemu na https://connect.orlen.pl/ w dedykowanym postępowaniu zakupowym. 

2. Dokumenty należy załączyć w odpowiednich miejscach formularza na platformie zakupowej 

CONNECT zgodnie z wyszczególnionymi kryteriami. 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” w terminie trwania zapytania ofertowego . 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 dostępny jest w postępowaniu zakupowym OPC/2/000043/21 na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Tabela cenowa. 

2. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

3. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN. 

4. Polityka Upominkowa. 

5. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Oferenta.  

6. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo 

roszczenia o zwrot tych kosztów. 

https://connect.orlen.pl/
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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, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Paliwa Sp. 

z o.o. i dostawcę. Dopuszcza się inny moment zawarcia umowy w zależności od wcześniejszych ustaleń pomiędzy 

stronami. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dokonać 

jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. 

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. zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia wydania referencji bez podawania 

przyczyn. 

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: 

Sandra Czarnecka 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

tel. +48 24 256 60 62 

kom. +48 601 179 307 

 


