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Płock, 24.02.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPC/2/000020/20  

Spółka ORLEN Paliwa poszukuje dostawcy 6 sztuk autocystern do przewozu paliw płynnych. 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

Spółka ORLEN Paliwa poszukuje dostawcy 6 sztuk autocystern do przewozu paliw płynnych 

ADR klasy 2 i 3 typu FL wraz z kontraktem serwisowym na okres 5 lat. Autocysterny o 

pojemności netto min. 18m³ do przewozu paliw płynnych z pompowym układem wydawczym 

o DCM 26 ton. 

Prosimy o przedstawienie oferty z podwoziem ciężarowym jak najlepiej dopasowanym do 

oferowanej zabudowy autocysterny, w tym w szczególności zapewniające poprawne 

funkcjonowanie głównych cech układu wydawczego, jak SPDS i system resztkowania. 

Oferta musi przedstawiać masę własną kompletnego (pustego) pojazdu. 

 

Szczegółowe specyfikacje (podwozia ci ężarowego, zabudowy, kontraktu serwisowego) 

zawieraj ą dokumenty, które zostan ą udost ępnione na pro śbę Dostawcy za pomoc ą 

zakładki pytania/odpowiedzi.  

 

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.  

• Termin ważności składanej oferty – 90 dni. 

• Podpisane oświadczenie oferenta dot. zachowania tajemnicy (dokument na 

CONNECT). 

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

• Potwierdzenie, że złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym i specyfikacją 

techniczną. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

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

podobne do objętych niniejszym postępowaniem. 
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• Harmonogram realizacji dostaw/usługi. 

• Miejsce odbioru autocystern. 

• Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu. 

• Pełna specyfikacja podwozia ciężarowego i zabudowy autocysterny. 

• Lokalizacje autoryzowanych serwisów podwozia ciężarowego. 

• Lokalizacje autoryzowanych serwisów zabudowy autocystern (wraz z osprzętem). 

• Wzór proponowanej Umowy. 

• Pojemność netto zbiornika autocysterny rozumiana jako ilość paliwa o gęstości 

0,835kg/litr możliwa do wlania do zbiornika bez przekroczenia DCM pojazdu (26 ton; 

liczone z pełnym zbiornikiem ON gęstości 0,835kg/l i kierowcą o masie 75kg).  

• Gwarancja: 

 Podwozia ciężarowe – 12 miesięcy; 

 Wyposażenie dodatkowe podwozia autocysterny – 12 miesięcy; 

 Zbiornik autocysterny – 36 miesięcy; 

 Układ pomiarowy – 24 miesiące; 

 Oklejanie – folia, grafika na folii (trwałość wydruku) oraz oklejania zbiornika – 

60 miesięcy. 

 

KRYTERIA HANDLOWE  

• Termin płatności zgodnie z warunkami zawartymi pomiędzy stronami w Umowie (brak 

zaliczki). Ostatecznym płatnikiem za zakup przedmiotu zamówienia będzie wskazana 

przez Spółkę ORLEN Paliwa firma leasingowa. 

• Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy z firmą leasingową wskazaną przez 

Spółkę ORLEN Paliwa na warunkach nie gorszych niż wynegocjowane w ramach 

niniejszego postępowania zakupowego. 

• Cena. 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

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

do systemu na https://connect.orlen.pl/. 
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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 informacj ą zmieszczon ą 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. 
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. 
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). 
 
 

Kupiec prowadz ący:  

Jolanta Krajewska 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

Tel. 607 333 325 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


