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Płock, 25.11.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPC/2/000329/19. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na podpisanie umowy ramowej 

na zakup i dostawę zbiorników LPG na terenie całego kraju. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zawarcie umowy ramowej na zakup i 

dostawę zbiorników LPG podziemnych i naziemnych o pojemnościach 4850l, 

6400l oraz 9200l na terenie całego kraju. Konstrukcje zbiorników powinny być 

zgodne z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. 

Postępowanie zakupowe ma na celu wyłonienie Dostawców usługi oraz podpisanie 

umowy ramowej na czas nieokreślony w ramach współpracy handlowej na dostawę 

zbiorników LPG.  

Ogólne warunki współpracy określone są w załączniku Draft Umowy. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE: 

 Spółka ORLEN Paliwa zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z więcej 

niż jednym Dostawcą. Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy 

ramowej i będzie oparta na realizacji składanych przez Zmawiającego 

zamówień. 

 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. 

 Preferowany termin realizacji usługi – 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania podpisanego i obustronnie zaakceptowanego zamówienia. 

 Ogólne warunki współpracy określone są w załączniku Projekt Umowy. 
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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. 

 Podpisane oświadczenie oferenta dot. zachowania tajemnicy (dokument załączony 

na CONNECT). 

 

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 

 Gwarancję producenta na zastosowane materiały i urządzenia (armaturę). 

 Gwarancję na dostarczane zbiorniki i powłokę antykorozyjną – 36 miesięcy 

kalendarzowych. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi (podanie ilości dni 

kalendarzowych) liczonych od daty otrzymania podpisanego i obustronnie 

zaakceptowanego zamówienia – preferowane do 14 dni kalendarzowych; 

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

prace w zakresie porównywalnym do niniejszego zapytania. 

 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. 

 Aktualną polisę ubezpieczeniową OC dotycząca działalności przedsiębiorstwa oraz 

zakresu usługi ujętej w zapytaniu ofertowym. 
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 Akceptację Projektu Umowy ramowej wraz z załącznikami (dokument załączony na 

CONNECT). Na wypadek ewentualnych uwag, proszę o naniesienie ich na dokument 

poprzez dodanie komentarzy i załączenie wraz z ofertą. 

 Instrukcję obsługi zbiorników i armatury zgodnie z wytycznymi UDT. 

 Dokumentację techniczną oferowanych zbiorników. 

 Rysunki złożeniowe proponowanych zbiorników. 

 Potwierdzenie, że zbiorniki wraz z armaturą posiadają znaki CE. 

 Potwierdzenie, że zbiorniki posiadają powłokę antykorozyjną z tworzywa 

poliuretanowego, spełniającego wymogi wysokiej szczelności. 

 Karty katalogowe oferowanych zbiorników. 

 

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. 

 

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”. 

 

https://connect.orlen.pl/
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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. 

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 

          

       

 
 


