Szanowni Państwo,
PKN ORLEN S.A. chce nieustannie poprawiać swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową i
obecnie rozpoczyna postępowanie zakupowe dotyczące wyboru Wykonawcy modernizacji SP 4211
Werbkowice.
PKN ORLEN S.A. planuje podpisanie umowy jednorazowej z Oferentem wybranym w Postępowaniu. W
związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia ofert na w odpowiedzi na niniejsze pismo.
I.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach
postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi
jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy
dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 m-c od daty
złożenia.

III. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT. Oferty przesłane inną
drogą nie będą rozpatrywane i uwzględniane podczas wyboru dostawcy. Oferta musi być złożona w
terminie wymaganym w systemie Connect w języku polskim lub innym jeżeli został wskazany na
Platformie Zakupowej CONNECT https://connect.orlen.pl poprzez wypełnienie wszystkich pozycji
formularza oraz załączenie wymaganych informacji/dokumentów w zapytaniu ofertowym.
IV. W ramach składanej oferty należy w pozycji „Kryteria ogólne i formalne" załączyć:
• dokumenty rejestrowe (KRS lub inne - w zależności od formy prowadzonej działalności) wydanych
w ciągu ostatnich 3 m-cy, przed dniem złożenia oferty; Kryterium nie dotyczy firm posiadających
Umowę ramową z PKN Orlen S.A. w zakresie modernizacji lub GW,
• zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek wydanego w ciągu ostatnich 3 m-cy,
przed dniem złożenia oferty; Kryterium nie dotyczy firm posiadających Umowę ramową z PKN
Orlen S.A. w zakresie modernizacji lub GW,
• zaświadczenia z US o braku zaległości podatkowych wydanego w ciągu ostatnich 3 m-cy, przed
dniem złożenia oferty, Kryterium nie dotyczy firm posiadających Umowę ramową z PKN Orlen S.A.
w zakresie modernizacji lub GW,
• skan wypełnionego i podpisanego przez właściwie umocowanego Pełnomocnika/Pełnomocników
Załącznika nr 1 (znajdującego się w pozycji „Dokumenty”),

• kopię posiadanego certyfikatu dotyczącego Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg
normy PN-EN 18001 lub równoważnego systemu BHP albo systemu SCC w zakresie zgodnym z
zapytaniem ofertowym),
• akceptację terminu realizacji modernizacji oraz poświadczenie dokonania wizji lokalnej na stacji
paliw,
• potwierdzenie zapoznania się i akceptacji warunków zapytania ofertowego.
V.

Oferent powinien zapoznać się i zaakceptować dokumentację/specyfikację zawartą w sekcji
"Kryteria techniczne - specyficzne ". W pozycji „Dokumenty" stanowiącą załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego tj.:
• projekt umowy,
• „Instrukcję realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu na własnych stacjach paliw PKN ORLEN S.A.",
• „Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN SA",
• Dokumentację techniczną/specyfikację.

VI. W kryteriach handlowych Oferent powinien podać całkowity koszt wykonania usługi zgodnie z
wytycznymi podanymi w postępowaniu. Wynagrodzenie powinno być wyrażone w PLN netto i
uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zakupu.
Minimalny termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do PKN Orlen S.A. (maksymalny
60 dni).
Termin realizacji inwestycji na ofertowaną stację, w tygodniach od daty przekazania obiektu do realizacji
wynosi 10 tygodni. Płatność: 1 faktura.
W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej Oferent musi zgłosić ten fakt do
Kupca prowadzącego postępowanie zakupowe.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie poprzez Platformę
CONNECT poprzez komendę „Zadaj pytanie zamawiającemu" w terminie wyznaczonym w systemie. W
zakładce „Przejdź do Pytań i Odpowiedzi" zamieszczane będą odpowiedzi na zadane pytania. PKN ORLEN
S.A. zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
Dokumenty formalne i techniczne nie mogą zawierać żadnych elementów handlowych w tym przede
wszystkim informacji o wynagrodzeniu.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu
wobec PKN ORLEN S.A. prawo żądania zwrotu tych kosztów.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego.
VII. Zapisy dotyczące sposobu oceny ofert.
Ocena formalna polega na weryfikacji poprawności złożonych dokumentów oraz weryfikacji
potwierdzenia zapoznania się i akceptacji dokumentacji, o której mowa w pkt. IV niniejszego zapytania
ofertowego
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W przypadku weryfikacji oferty, a w szczególności zakresu przedmiotu dostawy konieczne jest
załączenie przez Oferenta do oferty zestawienia wycenionych elementów bez cen do części
technicznej.
PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do odrzucenia na poszczególnych pozycjach najwyższej oferty
cenowej.
PKN ORLEN dopuszcza możliwość złożenia ofert przez konsorcja. W przypadku złożenia oferty przez
konsorcjum wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictw lidera konsorcjum do
reprezentowania pozostałych członków konsorcjum. Lider konsorcjum odpowiada za realizację
wszystkich formalnych wymagań wobec PKN ORLEN SA.

VIII. Klauzula MPP
1. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz.
2174 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Dostawcę/Kontrahenta rachunek bankowy figurujący w
wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście).
Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach
obcych.
2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt 1 powyżej z uwagi na:
i. brak na Białej liście wskazanego przez Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego lub
ii. brak wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta jako właściwego do zapłaty części ceny brutto
odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na
Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta do zapłaty ceny netto
rachunku bankowego w walucie obcej),
PKN ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Dostawcy/Kontrahenta
odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia
odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).
3. W sytuacji wskazanej w pkt 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych
od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu PKN ORLEN S.A. przez Dostawcę/Kontrahenta
informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku
wskazanym w pkt 2 ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu PKN ORLEN S.A. przez
Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej
liście (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt (ii) powyżej).
4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia
PKN ORLEN S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie
terminem płatności a dniem zrealizowania przez PKN ORLEN S.A. na rzecz Dostawcy/Kontrahenta
płatności, o których mowa w pkt 3 powyżej.

IX.

Poufność:

Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego zapytania ofertowego
jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu
ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być
udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PKN ORLEN S.A. na przekazywanie

osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności pozyskania ofert od
podwykonawców/poddostawców, Oferent może przekazać im informacje w zakresie niezbędnym dla
pozyskania tych ofert.
Oferenci są zobowiązani do załączenia w Connect podpisanego skanu umowy o poufności (NDA) w
przedstawionej treści.
X.

Zastrzeżenia PKN ORLEN S.A.:

PKN ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:
• Swobodnego wyboru oferenta według przyjętych kryteriów oceny,
• Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru
oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia
wobec PKN ORLEN S.A.,
• Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich
aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji techniczno – cenowych,
• Przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich, rundy
dopytania oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego,
• Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane od PKN ORLEN
S.A. w trakcie trwania postępowania zakupowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą
uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy. Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a
Oferentem zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu stron, z
tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Oferent otrzyma od PKN ORLEN S.A. podpisane przez PKN
ORLEN S.A. egzemplarze Umowy i nie zwróci podpisanych przez siebie egzemplarzy Umowy do PKN
ORLEN S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas PKN ORLEN S.A.
będzie uprawniony do złożenia Oferentowi - w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od
daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego - oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez PKN ORLEN S.A. Umowa uważana będzie
za niezawartą,
• Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony PKN ORLEN S.A. mogą dokonać osoby posiadające
stosowane pełnomocnictwo.

