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Płock, dn. 01.06.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000039/21 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej  wykonania modernizacji 

instalacji przeciwpo żarowej na Terminalu Gazu Płynnego w Płocku. 

 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie firmy  świadczącej usługi modernizacji instalacji 

przeciwpożarowej w zakresie:  

 

1. Ułożenie nowych odcinków rurociągów podziemnych wody ppoż.; 

2. Wymiana części rurociągów podziemnych wody ppoż. na nowe; 

2. Posadowienie nowych hydrantów wraz zaworami; 

3. Likwidacja studni redukcyjnej; 

4. Wykonanie instalacji odgromowej na zbiornikach magazynowych LPG; 

 

Prace do wykonania opcjonalnie: 

5. Montaż pomp odsysających ramiona przeładunkowe na 3 stanowiskach przeładunkowych; 

6. Dostawca dwóch sztuk pomp odsysających. 

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do zapytania 

ofertowego – Szczegółowy zakres prac. 

Wymagania dotyczące złożenia oferty oraz zakresu prac koniecznych do realizacji przez 

Wykonawcę określony został w  ww. Załączniku do zapytania ofertowego. 

 

Wymagana wizja lokalna na obiekcie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i 

dokonania niezbędnych obmiarów. W sprawi wizji/otrzymania kontaktu do osoby 

odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie, proszę o kontakt za pomocą Platformy Zakupowej 

(zadaj pytanie Zamawiającemu).  

 

Lokalizacja –  Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1. 
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Termin realizacji – zakłada się realizacje inwestycji do końca 2021r. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 ORLEN Paliwa Sp. z o. o. wymaga złożenia oferty spełniającej kryteria techniczne 

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

niespełniająca wymagań oraz nieuzupełniona po dopytaniu nie zostanie poddana 

analizie w dalszym etapie postępowania.  

 

II. OFERTA:  

Złożona oferta powinna zawierać: 

KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE: 

• Aktualny dokument dotyczący 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.  

• 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, które zostały udostępnione na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: 

Odpowiedzialny Biznes/Polityka antykorupcyjna, /Polityka upominkowa.  

• Podpisane oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

• Podpisane oświadczenie oferenta dotyczące zapoznania się z przedmiotem 

postępowania (oświadczenie o wizji lokalnej, załącznik do zapytania ofertowego). 

• Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni kalendarzowych. 

• Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego oraz 

dokumentów załączonych do zapytania. 
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• Potwierdzenie, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami ujętymi w zapytaniu 

ofertowym oraz dokumentach załączonych do postępowania. 

• Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w 

zapytaniu ofertowym. 

• Podpisane oświadczenie oferenta o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta (załącznik 

do zapytania ofertowego). 

• Bilansu i RZiS za poprzedni rok obrachunkowy, REGON, NIP. 

• Lista podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej) 

oraz zakres i wartość prac podzlecanych, jeśli jest przewidywane podzlecenie usługi.   

• Akceptacja dokumentu określającego zasady bezpiecznego wykonywania prac. 

• Polisa OC obejmującej przedmiot postępowania. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

• Opis doświadczenia w realizacji prac o podobnym charakterze do niniejszego 

zapytania.  

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac 

niezbędnych do realizacji objętych zapytaniem. 

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

w zakresie porównywalnym do niniejszego zapytania. 

• Harmonogram rzeczowy. 

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

śledzenia zmian. Umowa zostanie przekazana na etapie ofertowania). 

• Przedstawienie oferty w zakresie montażu pomp odsysających ramiona 

przeładunkowe na 3 stanowiskach przeładunkowych. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

• Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

• Uzupełniony kosztorys. 

• Uzupełniona tabela cenowa (dokument dostępny w Connect). 

• Cena całkowita (wartość netto bez należnego podatku VAT). 
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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/ angielski. 

5. Wymagana forma załączanych dokumentów  w formacie ".doc”, „.xls”, „.pdf”. 

6. Termin składania ofert dost ępny jest w post ępowaniu zakupowym na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

2. Oświadczenie dotyczące wizji lokalnej. 

3. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

4. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN. 

5. Wzór Umowy. 

6. Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym. 

7. Klauzula sankcyjna. 

8. Wzór oferty. 

9. Wzór protokołu odbioru. 

10. Projekt wykonawczy – branża elektryczna. 

11. Projekt wykonawczy – branża wodno-kanalizacyjna. 
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12. Załącznik do projektu wykonawczego – mapa sieci wodnej. 

13. Załącznik do projektu wykonawczego – profile sieci wodnej. 

14. Załącznik do projektu wykonawczego – studzienka do zabudowy przepustnicy ręcznej. 

15. Załącznik do projektu wykonawczego – układ sieci wodnej. 

16. Załącznik do projektu wykonawczego – zabudowa hydrantów DN 100. 

17. Przedmiar – branża elektryczna. 

18. Przedmiar – branża wodno-kanalizacyjna. 

19. Zakres prac. 

20. Dokument określający zasady bezpiecznego wykonywania prac. 

21. Tabela cenowa. 

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, 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 prowadz ący:  
Jolanta Krajewska 
Dział ds. Zakupów 
Tel. 607 333 325 
Jolanta.krajewska@orlen.pl 


