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Płock, dn. 22.06.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000071/22 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu usługi remontu 

dwóch wej ść do budynku administracyjnego w Widełce. 

 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest remont wejść do budynku administracyjnego 

w Widełce, 36-145 Widełka 869. 

Wymagany zakres prac : 

1. Remont głównego wejścia do budynku: 

a. demontaż oraz ponowny montaż balustrad (poręczy) wzdłuż podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

b. skucie resztek istniejących okładzin z płytek gresowych  
c. naprawa podstaw pod mocowanie balustrad 
d. wykonanie okładziny z płyt styropianowych murków oporowych 
e. przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy (przyklejenie siatki elewacyjnej) 
f. zagruntowanie i położenie tynku mozaikowego 
g. wykonanie obróbek blacharskich z blachy nierdzewnej na murkach oporowych, montaż 

kotew pod balustrady 
h. demontaż istniejącej wycieraczki i powiększenie otworu na wycieraczkę, z 

wykończeniem kątownikiem ze stali nierdzewnej 
i. naprawa schodów z płyt granitowych (podstopnice) 
j. dostawa i montaż nowej wycieraczki 
k. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach 

 
2. Remont wejścia od strony południowej: 

a. demontaż odsadzonych płyt granitowych 
b. odbudowa przemarzniętego podłoża, 
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c. ponowne osadzenie płyt granitowych 
d. zamontowanie nowej ramy i wycieraczki, uszczelnienie spoin. 

 

Złożenie oferty wymaga dokonania wizji lokalnej w lokal izacji: 

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

36-145 Widełka 869 

Osoba do kontaktu ws. wizji: 

Ryszard Para – 603 449 693 

 

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. 

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 akceptacja 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 dot. poufności (załącznik do zapytania ofertowego). 

• Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 60 dni. 

• Akceptacja zamówienia OWZ (załącznik do zapytania ofertowego). 

• Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 
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• Proszę o załączenie dokumentacji o niezaleganiu z opłatami do ZUS i US (z ostatnich 3 
miesięcy). 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE:   

• Termin  realizacji – proszę o wskazanie ilości dni roboczych. Preferowana realizacja do 

30.08.2022r. 

• Termin gotowości przystąpienia do prac – proszę o wskazanie ilości dni roboczych od 

momentu obustronnie podpisanego zamówienia. 

• Harmonogram realizacji usługi. 

• Harmonogram i zakres rzeczowo- finansowy. 

• Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej (oświadczenie załącznik do zapytania ofertowego). 

• Gwarancja – proszę o potwierdzenie gwarancji na wykonane prace (minimum 36 

miesięcy). 

• Aktualna polisa odpowiedzialności cywilnej obejmująca zakres przedmiotu zapytania. 

• Opis profilu działalności oferenta. 

• Przedstawienie potencjału wykonawczego. 

• Proszę o przedstawienie referencji lub wykazu podmiotów, dla których świadczyli Państwo 

w ciągu ostatnich 3 lat prace w zakresie porównywalnym do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

• Przedstawienie listy podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji 

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

usługi. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

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

faktury (bez zaliczki). 

• Cena netto – całkowita wartość przedmiotu zapytania. 

• Uzupełniona tabela cenowa (załącznik do zapytania ofertowego). 

 

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. 
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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 – „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/2/000071/22 na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Kodeks Postępowania dla Dostawców ORLEN Paliwa 

2. Polityka antykorupcyjna w GK ORLEN. 

3. Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

4. Oświadczenie oferenta – poufność. 

5. Zamówienie OWZ 

6. WIZJA LOKALNA - oświadczenie 

7. 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 
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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:  
Natalia Bartosiewicz-Burdanowska 
Dział ds. Zakupów 
Tel. 24 201 04 72 
607 943 813  


