Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP

1. W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o przystąpienie do postępowania
poprzez Platformę Zakupową GK PKN ORLEN – CONNECT.
2. Złożona oferta winna składać się z części formalnej, technicznej i handlowej i zawierać
elementy wymagane wg kryteriów Zapytania Ofertowego (formalne, techniczne, handlowe).
3. Oferta powinna być złożona wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
CONNECT.
4. Stawka podana w ofercie powinna być określona w kwocie netto. Cena musi zawierać
wszelkie dodatkowe opłaty wynikające w trakcie realizacji zlecenia, zgodnie z założeniami
podanymi w Specyfikacji usługi / dostawy.
5. Do oferty może być wymagane załączenie szczegółowej kalkulacji (kosztorysu) wszystkich
kosztów dla wykonywanej usługi/ dostawy zgodnie z zakresem przedstawionym w Zapytaniu
Ofertowym.
6. Do oferty może być wymagane załączenie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją,
eksploatacją, utrzymaniem zapasów, zbyciem, likwidacją, utylizacją, rekultywacją i innych
kosztów w zależności od przedmiotu Zapytania Ofertowego stanowiących koszt zakupu.
7. Cena podlegać będzie negocjacjom handlowym. Cena musi być podana wyłącznie na
Platformie CONNECT w miejscu do tego wyznaczonym (ofert handlowych/cen nie można
składać w formie załączników). Umieszczenie stawki w załączniku może spowodować
konieczność odrzucenia oferty na etapie oceny formalno–technicznej. Cześć techniczna
oferty nie może zawierać informacji na temat ceny oraz pozostałych warunków handlowych.
8. W przypadku wykonania usług / dostaw przez podwykonawców, konieczne jest zgłoszenie ich
do akceptacji oraz podanie zakresu i kosztu ich pracy.
9. Wybór ofert odbywać się będzie etapami.
I etap – ocena wymagań formalnych
II etap – Ocena merytoryczna/techniczna złożonych ofert. Ocenie tej będą podlegały tylko oferty
spełniające wszystkie wymagania formalne.
III etap – ocena handlowa złożonych ofert. Ocenie handlowej będą podlegały tylko oferty spełniające
określone w Zapytaniu Ofertowym wymagania techniczne.
10. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez Platformę CONNECT: https://connect.orlen.pl/. Odpowiedź będzie
przekazywana tą samą drogą. Jednocześnie ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy
udzielania odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

11. Do realizacji usługi / dostawy może zostać wybrany więcej niż 1 oferent w zależności od
potrzeb ANWIL S.A. i przedstawionych warunków współpracy. Wybrany zostanie oferent
/oferenci, którego oferta spełni oczekiwania formalne oraz merytoryczne, a cena i pozostałe
warunki handlowe będą zadowalające.
12. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z faktu
otrzymania niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne.
13. Informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mogą być wykorzystane jedynie
zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty dla ANWIL S.A.
Oferent dołoży wszelkich starań, aby przekazane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym informacje
przekazane przez ANWIL S.A. były chronione co najmniej za pomocą tych samych środków, co
materiały chronione Oferenta. Oferent jest odpowiedzialny za dochowanie obowiązku poufności
przez wszystkie osoby biorące udział w opracowaniu oferty.
Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe,
faktu udzielenia odpowiedzi, prowadzenia rozmów handlowych oraz zawartych umów mogą być
udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ANWIL S.A. na przekazanie takich
informacji.
W przypadku, jeżeli Oferent, który otrzymał niniejsze Zapytanie Ofertowe, nie zgadza się z
powyższymi klauzulami, niniejszy materiał powinien zostać natychmiast zwrócony do ANWIL S.A., a
wszystkie kopie (elektroniczne jak i papierowe) zniszczone.
14. Oferent przystępując do niniejszego postępowania dobrowolnie ponosi wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Złożenie oferty niezgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert lub/i po terminie
może spowodować odrzucenie oferty.
16. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w
różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich oraz negocjacji za pomocą elektronicznego
systemu aukcyjnego.
17. E-aukcja może być przeprowadzona na różnych etapach postępowania, o jej
przeprowadzeniu decyduje ANWIL S.A. W przypadku wyboru tej formy negocjacji Oferent
zostanie zaproszony na e-aukcję i powiadomiony o jej celu.
18. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznych zawarte są Regulaminie Aukcji
Elektronicznych w PKN Orlen S.A., który zostanie udostępniony Oferentowi do akceptacji
wraz z zaproszeniem na e-aukcję.
19. Oferty uzyskane podczas ewentualnych negocjacji z użyciem elektronicznego systemu
aukcyjnego mogą być poddane dalszym negocjacjom z oferentami.
20. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi
będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz
do zawarcia umowy z więcej niż z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy

czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty na Zapytanie
Ofertowe.
21. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i od
negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec ANWIL
S.A.
22. Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a
tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i nast. k.c.
23. O wyniku postępowania zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego
zakończeniu.
24. Oświadczenia:


Oferent oświadcza że realizacja usługi / dostawy odbywała będzie się z należytą
starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się
tego rodzaju działalnością, zgodnie z aktualną wiedzą i kwalifikacjami.



Oferent oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i sprzętem niezbędnym do
wykonania usługi / dostawy oraz innych zobowiązań wynikających z Zapytania
Ofertowego.



Oferent oświadcza, że posiada odpowiednie zezwolenia oraz/lub koncesje wymagane
przepisami prawa dla świadczenia usług / dostaw objętych zakresem tego Zapytania
Ofertowego.

25. Kodeks postępowania dla Dostawców dostępny pod adresem:
http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx.

