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Płock, dn. 12.10.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000148/20 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu, dostawy oraz 

przeglądu silników elektrycznych na Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest zakup, dostawa oraz montaż 3 szt. fabrycznie 

nowych silników elektrycznych zgodnie z podaną specyfikacją w wykonaniu 

przeciwwybuchowym Ex. Postępowanie obejmuje również wykonanie przeglądu 2 szt. 

posiadanych silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. 

 
1) MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  

 Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy, ul. Kolejowa 15, 98-331 Nowa Brzeźnica. 

2) SPECYFIKACJA KUPOWANYCH SILNIKÓW (3 SZT.):  

 Typ: EcSg180L4-EP-f; 

 Cecha: II 2G Exdb eb IIC T4 Gb, 22 kW; 1465 obr/min; praca S1; 400V (3 zaciski); 

50Hz; klasa izolacji F; IP55; na łapach IM1001 (B3); Ta: (-20°C ÷ +40°C); klasa 

sprawności IE1. 

 

3)  PRZEGLĄD OBEJMUJE PONIŻSZE SILNIKI: 

 INDUKTA Sg180L-4, kw22, Ex,                                                                                                          

 INDUKTA Sg180L-4, kw22, Ex. 

(Silniki od kompresorów Corken 691). 

ZAKRES PRZEGLĄDU:  

Zakres przeglądu głównego (raz na 3 lata) do wykonania zgodnie z DTR urządzeń: 

 Oczyszczenie silnika i jego oględziny. 

 Sprawdzenie stanu dokręcenia wszystkich śrub mocujących i kontaktowych. 
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 Oględziny stanu przewietrznika. 

 Odłączenie przewodów zasilających.  

 Oględziny zewnętrzne.  

 Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia stojana.  

 Sprawdzenie poziomu drgań silnika. 

 Sprawdzenie stanu łożysk.  

 Sprawdzenie stanu przewodu zasilającego i uziemiającego oraz osłony 

ognioszczelnej silnika.  

 Demontaż silnika.  

 Wyjęcie wirnika. 

 Przegląd stojana.  

 Wymiana łożyska i smaru w komorach łożyskowych. 

 Zbadanie stanu przejść ognioszczelnych. 

 Odnowienie pokryć ochronnych. 

 Przegląd aparatury rozruchowej, zabezpieczającej i sterującej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Demontaż oraz montaż silników po stronie wykonawcy. 

4) OGÓLNE WARUNKI I WYMAGANIA:  

 
 Preferowany termin realizacji usługi – październik/listopad 2020r.  

 Przegląd każdego urządzenia powinien być wykonany ściśle wg. zaleceń DTR 

producenta.  

 Konieczne posiadanie przez wykonawcę dedykowanego zaplecza warsztatowego do 

wykonania prac. 

 Dostawa wszystkich materiałów i części zamiennych jest po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe.  

 Utylizacja powstałych zanieczyszczeń i odpadów po stronie Wykonawcy. 

 ORLEN Paliwa Sp. z o. o. wymaga złożenia oferty 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. 

 Możliwa wizja lokalna na obiekcie, celem prawidłowej wyceny, zapoznania się z 

przedmiotem postępowania. 
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W sprawie wizji na obiektach proszę o kontakt – Tomasz Barański  

tel.: 601 578 077, mail: tomasz.baranski@orlen.pl. 

 

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   

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

Biznes/Polityka antykorupcyjna, /Polityka upominkowa.  

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

 Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni. 

 Akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu Towarów OWZ (Dokument załączony na 

CONNECT). 

 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 

 Akceptacja dokumentu Zasad Środowiskowych i BHP (dokument załączony na 

CONNECT).  

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 Termin realizacji usługi - (podanie ilości dni kalendarzowych) liczonych od daty przesłania 

zamówienia. 

 Gwarancja – w zakresie zrealizowanej usługi od daty jej wykonania – preferowane 36 

miesięcy kalendarzowych.  

 Gwarancja producenta na zastosowane materiały i urządzenia (preferowane 36 m-c). 

http://www.orlen.pl/
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 Uprawnienia do realizacji prac ujętych w zapytaniu ofertowym: elektryczne SEP grupy 1; 

certyfikat do obsługi silników w wykonaniu Ex. 

 Karty katalogowe zawartych w ofercie urządzeń/materiałów. 

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

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

 Przedstawienie listy podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji 

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

usługi. 

 Załączenie oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie (dokument załączony  

na CONNECT). 

 Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w zapytaniu 

ofertowym.  

 Akceptację dokumentu określającego wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (dokument 

załączony na CONNECT).  

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

 Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

 Cena netto (bez należnego podatku VAT) – całościowa wartość wykonania usługi zgodnie 

z załączona Tabelą cenową. 

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

– bez należnego podatku VAT. 

 Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta (dokument zostanie przekazany  

na etapie oceny oferty w części handlowej). 

 Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC obejmująca zakres przedmiotu zakupu. 

 Dane pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej Oferenta (przekazanie 

wskazanego dokumentu w późniejszym etapie postępowania).  

 

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. 

https://connect.orlen.pl/
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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 – „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/2/000148/20 na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

2. Wzór OWZ. 

3. Tabela cenowa. 

4. Wzór wizji lokalnej.  

5. Zasady Środowiskowe i BHP 

6. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w OPL z 2015. 

7. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Oferenta (wzór będzie udostępniony na 

etapie oceny handlowej).  

 

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 
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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 mechan izmie 

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 

 


