Płock, dnia 14.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo,
ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie pod numerem: 0000531983 NIP 774-32-21-601,

BDO 000026097, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot: Usługi monterskie na terenie PKN ORLEN S.A. w Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku,
w zakresie maszyn wirujących, w terminie 01.04.2021 ÷ 15.06.2021.
Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od potrzeb Inwestora.

1.

Składanie ofert

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe powinny zostać przesłane w formie oraz terminie określonych w
systemie Connect. Do ofert należy załączyć:
- dokumenty Formalne
- plik z Ofertą Techniczną
- plik z Ofertą Handlową
Wymagana forma odpowiedzi to dokument w formacie DOC lub PDF (w przypadku większej ilości plików
skompresowany w formie ZIP).
Oferta powinna być złożona zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta lub przez Pełnomocnika. Do oferty
powinno być załączone odpowiednie Pełnomocnictwo wykazujące umocowanie do działania.
2.

Dodatkowe pytania dostawców

Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą
być kierowane za pośrednictwem systemu Connect.

Jednocześnie ORLEN Serwis S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania
bez podania przyczyn.

3.

Język oferty

Językiem oferty będzie język polski.

4.

Ceny

Wszystkie ceny podane w ofercie będą cenami netto (bez należnego podatku VAT).

5.

Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo w ciągu minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do:
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

6.

Realizacja

Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego dokonana będzie na podstawie zamówienia wystawionego
przez ORLEN Serwis S.A.

7.

Zawartość oferty:

W celu analizy ofert wymaga się złożenia oferty składającej się z III części:

7.1.

Część Formalna

Poniższe zeskanowane dokumenty Formalne oferty należy dołączyć jako załączniki dla każdej pozycji przy
zakładce „Kryteria Formalne i Ogólne” gdzie dokumenty formalne nie mogą być starsze jak 6 miesięcy.

• Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)/ Rejestru Handlowego w przypadku spółki prawa
handlowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych
•

Oświadczenia oferenta biorącego udział w postępowaniu zakupowym

•

Akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu OWZ ORLEN Serwis S.A.

•

Oświadczenie wykonawcy dotyczące tajemnicy informacji

•

Akceptacja Klauzuli informacyjnej RODO

•

Ważność oferty minimum 60 dni

7.2.

Część handlowa

Zeskanowane dokumenty handlowe oferty należy dołączyć wyłącznie w pozycji przy kryterium „Cena/Price”.
•

Cena netto

•

Termin płatności

7.3.

Część Techniczna

Poniższe zeskanowane dokumenty techniczne w tym dane techniczne oferty należy dołączyć jako załączniki
w pozycji przy kryterium „OFERTA Techniczna”
•

Oferta techniczna

•

Termin realizacji

Uwaga:
- Dokumenty formalne, techniczne nie mogą zawierać żadnych elementów handlowych w tym przede
wszystkim informacji o wynagrodzeniu.
- Oferenci składają dokumenty formalne, techniczne, handlowe i finansowe (w formie zeskanowanych
dokumentów) w systemie CONNECT.

8. Informacje dodatkowe.
ORLEN Serwis S.A. zastrzega sobie prawo do:

- przeprowadzenia negocjacji (po przeprowadzeniu negocjacji i poddaniu ofert ostatecznej ocenie wg w/w
kryteriów za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta najwyżej punktowana).
- 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 z jednym Dostawcą
wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu
złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Z tego tytułu nie przysługuje dostawcą żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.
- odstąpienia od wyboru Dostawcy i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje
Dostawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny.
ORLEN Serwis S.A. informuje, iż :

- umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Serwis S.A. i Dostawcę ( dopuszcza się również
inny moment zawarcia umowy w zależności od specyfiki przedmiotu zakupu).
- potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ORLEN Serwis S.A. dokonać jedynie osoby
posiadające stosowne pełnomocnictwo.
O wyniku postępowania ofertowego Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert
poprzez Platformę Connect.
Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), ORLEN Serwis S.A. oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy.

9.

Osoby kontaktowe

Imię nazwisko osoby prowadzącej postępowanie: Tomasz Szalkowski
Stanowisko: Specjalista
Komórka Organizacyjna: Dział Zakupów.
ORLEN Serwis S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Tel.: +48 24 256 62 65 | GSM +48 665 336 629
e-mail: tomasz.szalkowski@orlen.pl

•

W sprawach dotyczących wymagań technicznych odpowiedzi udzieli:

Osoby kontaktowe: Aleksandra Garczewska
e-mail: aleksandra.garczewska@orlen.pl
Tel.: GSM +48 665 552 684

10.

Załączniki

•

BHP - PKN ORLEN S.A.

•

Deklaracja BHP - ORLEN Serwis S.A.

•

Instrukcja ruchu osobowego PKN ORLEN S.A.

•

Klauzula antykorupcyjna PKN ORLEN S.A.

•

KLAUZULA INFORMACYJNA

•

OŚWIADCZENIE OFERENTA

•

Oświadczenie wykonawcy dot. tajemnicy informacji

•

OWZ ORLEN Serwis S.A.

•

Wymagania ogólne i wymagania BHP dla Wykonawców

•

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - SWSO - Usługa monterska

•

Załącznik nr 1 do SWSO - Formularz oferty

•

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Specyfikacja Techniczna

•

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej - Zakres prac

•

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Arkusz Ofertowy - Składniki cenowe usługi monterskiej

•

Załącznik nr 3 do SWSO - Formularz uwarunkowań technicznych

•

Załącznik nr 3 do SWSO - Formularz uwarunkowań technicznych

•

Załącznik nr 5 - Wizja lokalna

•

Załącznik nr 6 do SWSO - Wymagania BHP- rewizja 2016

•

Załącznik nr 7 do SWSO - Wzór Oświadczenia o poufności

•

Załącznik nr 12 do SWSO - Wytyczne dotyczące przekazywania (odpadów) złomu do magazynu
MG-33

•

Załącznik nr 13 do SWSO - Wymagania ogólne dla wykonawców - rew. III - 21.04.16

•

Załącznik nr 14 do SWSO - Wymagania szczegółowe - branża mechaniczna i regeneracja armatury

•

Załącznik nr 15 do SWSO - Wymagania ogólne i wymagania BHP dla Wykonawców_rew.2015

