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Płock, dn. 20.05.2020.r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000092/20. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wymiany instalacji 

przeciwpożarowej i klimatycznej na zbiornikach magazynowych LPG na Terminalu 

Gazu Płynnego Płock Chemików 7. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie wymiany istniejącej instalacji 

wodnej przeciwpożarowej zraszaczowej i klimatycznej zbiorników magazynowych 

Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Chemików 7 

znajdującego się na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. - działka B-12. 

Wymiana instalacji 1:1 lub na zaproponowaną przez Oferenta wg. dostarczonego 

projektu. 

Zbiorniki magazynowe gazu płynnego propan butan są ustawione poziomo na 

podstawach betonowych. Mają one zabudowane instalację przeciwpożarową i 

klimatyczną – zasilane są z osobnych rurociągów. Każda z linii jest rozgałęziona na 2 

zbiorniki przed zaworami odcinającymi DN65 i następnie pionowymi rurami DN50 na obie 

strony - nad każdy ze zbiorników. Poziome rury są zredukowane od DN50 do DN15 na 

długości 14 m. wzdłuż zbiorników. Spółka ORLEN Paliwa zakłada wykonanie wymiany 

instalacji od zaworów odcinających DN65 (razem z nimi) - filtry były wymienione w ciągu 

ostatnich 3 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://connect.orlen.pl/app/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=statusTabAction&iRfxRound=202703
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Zakres prac: 

1. Wykonanie projektu instalacji wodnej ppoż. i klimatycznej na 2 szt. zbiorników 

magazynowych LPG zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ppoż. 

2. Demontaż istniejących instalacji. 

3. Dostawa materiałów i wykonanie montażu nowej instalacji wodnej klimatycznej i ppoż. 

wpiętej w istniejące zasilanie. 

4. Malowanie nowych rurociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sugerowane 

pokrycie farbą farba poliuretanowa EMAPUR P oraz farba epoksydowa do gruntowania 

EPINOX 77 (lub farbami o tożsamych właściwościach). 

5. Wykonanie odbiorów technicznych i dostarczenie dokumentacji powykonawczej z pełną 

dokumentacją opisową i rysunkami, protokołami z prób, atestami materiałowymi, 

deklaracjami zgodności. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE: 

 Oferta powinna zawierać wyszczególniony koszt robocizny dla każdego zakresu prac. 

Tabela cenowa na podstawie której trzeba dokonać wyceny została załączona na 

CONNECT. 

 Wykonanie prac powinno w jak najmniejszym stopniu zakłócać normalną pracę 

Terminala Gazu Płynnego. (Wymagane uzgodnienia prac z Kierownictwem TGP) – 

prace na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku.  

 Preferowany termin realizacji usługi – czerwiec/lipiec 2020r.  

 Wymagana wizja lokalna na prośbę oferenta po wcześniejszym zgłoszeniu informacji 

przez zakładkę pytania/ odpowiedzi w celu uzyskania kontaktu do osoby 

przeprowadzającej w/w wizję.  

 Zasady współpracy określają Ogólne Warunki Zakupu wraz z ustaloną tabelą 

cenową. 

 Wszystkie użyte elementy muszą być oryginalne i fabrycznie nowe. 

 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. 
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 Dopuszczalne jest zatrudnienie podwykonawców za zgodą Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu informacje o zakresach prac, które 

będą realizowane przez podwykonawców.  

 Konieczne posiadanie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji prac 

ujętych w zapytaniu ofertowym.  

 Utylizacja zdemontowanych instalacji po stronie Zamawiającego, natomiast po stronie 

Wykonawcy utylizacja pozostałych zanieczyszczeń i odpadów powstałych podczas 

realizacji usługi. 

 

III. 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 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 (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

 Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni kalendarzowych. 

 Akceptację Ogólnych Warunków Zakupu Towarów (OWZ) - (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 

 

 

http://www.orlen.pl/
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KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 Gwarancję na zastosowane materiały oraz w zakresie zrealizowanej usługi od daty jej 

zakończenia – 36 miesięcy kalendarzowych. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi (podanie ilości dni 

kalendarzowych) liczonych od daty otrzymania podpisanego i obustronnie 

zaakceptowanego zamówienia. 

 Wskazanie terminu gotowości do realizacji usługi (podanie ilości dni kalendarzowych) 

liczonych od daty otrzymania podpisanego i obustronnie zaakceptowanego 

zamówienia. 

 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 odpowiedzialności cywilnej obejmującą zakres przedmiotu zakupu. 

 Karty katalogowe proponowanych farb. 

 Akceptację dokumentu Zasad Środowiskowych i BHP (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

 Wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie 

porównywalnym do niniejszego zapytania lub referencje (minimum 3). 

 Listę podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej) 

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

 Oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

 Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

 Cena – całkowita wartość netto pełnej realizacji usługi (zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego). 

 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). 
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 Dane pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej Oferenta (przekazanie 

wskazanego dokumentu w późniejszym etapie postępowania).  

  

IV. 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. 

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

6. Termin składania ofert dostępny jest w postępowaniu zakupowym na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

2. OWZ - ORLEN Paliwa. 

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

etapie oceny handlowej). 

4. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

5. Oświadczenie o wizji lokalnej. 

6. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN. 

7. Polityka upominkowa. 

8. Tabela cenowa. 

9. Zasady Środowiskowe i BHP. 

10. Schemat poglądowy obecnie posiadanej instalacji. 

 

https://connect.orlen.pl/
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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 prowadzący: 

Renata Osadczuk 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

tel. +48 24 201 04 02 
kom. +48 603 394 696 

 


