Opole, 19.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Orlen Centrum Serwisowe Sp z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII
Wydział Gospodarczy KRS 0000025417, numer NIP: 7542673302, kapitał zakładowy
7.859.150 zł
zaprasza do złożenia Oferty w postępowaniu:

Czyszczenie

wybranych

odcinków

kanalizacji

przemysłowo-

opadowej na Terminalu Paliw w Mościskach
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1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest wykonanie usługi czyszczenia
wybranych odcinków kanalizacji przemysłowo-opadowej na Terminalu Paliw w
Mościskach.

2. Parametry techniczne

Przedmiot zapytania:
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduję się w załącznikach dodanych
do postępowania.

Termin dostawy/realizacji:
Wykonanie usługi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Warunki dostawy:
Terminal Paliw PKN ORLEN S.A. w Mościskach
ul. Estrady 8
05-080 Izabelin
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WSKAZÓWKI DLA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Szczegółowe wymagania na temat oferty
Oferty muszą być kompletne i przygotowane z uwzględnieniem informacji podanych w
niniejszym RFP. Wymagane dane należy przedstawić za pośrednictwem Platformy Connect
w specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach, a pozostałe informacje prosimy
dołączyć w formie załączników.
2. Sposób złożenia
Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w zapytaniu
zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest
wymagane w formie tabelarycznej, bądź załączników. Jeżeli którekolwiek z wymagań
wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne
zaznaczenie tego faktu.
Od każdego Oferenta wymagane jest złożenie oświadczeń w systemie Connect:
1.

Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności stanowiących przedmiot oferty lub
będę korzystał z usług podwykonawców, posiadających niezbędne uprawnienia. Posiadam
niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

2.

Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem oferty.

3.

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

mojej

firmy

nie

jest

prowadzone

postępowanie

restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
4.

Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

5.

Oświadczam, że nie jestem w sporze sądowym lub arbitrażowym z PKN ORLEN S.A. lub ze
spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN.

6.

Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie
pozostają z PKN ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jego członkami
władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego
postępowania zakupowego.

7.

Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie
pozostają z innymi podmiotami, co do których posiadam wiedzę, że występują one jako
uczestnicy postępowania zakupowego, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
wpływać w sposób niekorzystny dla PKN ORLEN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na
wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego.
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8.

Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami prawnymi i nie podlegam żadnym sankcjom gospodarczym
obowiązującym w Polsce lub Unii Europejskiej.

9.

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami należności publiczno-prawnych (podatki i opłaty) z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uznaję się
za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wszystkie prace będę wykonywać samodzielnie.

W celu ułatwienia analizy oraz oceny ofert wymagane jest złożenie ofert w 2 częściach:
I CZĘŚĆ: POZYCJA: KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE
W formie wypełnionych formularzy:
o

Akceptacja ogólnych warunków świadczenia usług profesjonalnych

o Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje zasady zawarte w dokumencie
„KODEKS

POSTĘPOWANIA

DLA

DOSTAWCÓW”

znajdujących

-

się

na:

https://connect.orlen.pl/app/help
W formie załączników do formularzy:
o Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w
przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej.
II CZĘŚĆ:
W formie wypełnionych formularzy:
o Cena netto za wykonanie kompletnej usługi wg. specyfikacji.
o Wyszczególnienie ceny jednostkowej za odbiór i utylizację 1 Mg odpadu (wraz z
kosztami transportu oraz czyszczenia separatorów).
W formie załączników do formularzy:
o Oferta merytoryczna zawierająca informacje o zakresie wykonywanej usługi.
o Deklaracja wykonania usługi w terminie do 30 czerwca 2020 r.
o Deklaracja

pełnego

wykonania

usługi

zgodnie

ze

specyfikacją

techniczną

zamieszczoną do postępowania.
o Potwierdzenie spełnienia wymagań PKN ORLEN i ORLEN EKO z zakresu
zachowania procedur BHP przy pracach na terenie terminali PKN ORLEN S.A.
(odpowiednie szkolenia pracowników, właściwa odzież ochronna, buty i kaski).
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o Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z przedmiotem
postępowania.
ZŁOŻENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH I DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM ROZPATRYWANIA OFERTY
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY DODAWAĆ DO ODPOWIEDNICH FORMULARZY I POZYCJI W SYSTEMIE
CONNECT
NIE WOLNO DO FORMULARZY TECHNICZNYCH ZAŁĄCZAĆ KALKULACJI CENOWYCH - (ZASTRZEGA SIĘ
MOŻLIWOŚĆ ODRZUCENIA OFERTY)

3. Ceny
Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być cenami netto oraz określone w walucie PLN.
DODATKOWE INFORMACJE
1. DODATKOWE PYTANIA DOSTAWCÓW
W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo
zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą
być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne aby w treści zadawanych
pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na
podstawie zadanych pytań zespół po stronie OCS przygotuje jednolitą informację
zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie OCS zastrzega sobie
prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.
2. OCENA OFERT
Ocenę odpowiedzi dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający. W oparciu o
przesłane informacje zespół oceniający dokona oceny wszystkich odpowiedzi na
podstawie ustalonych wcześniej kryteriów i ich wagi. Za najlepsze rozwiązanie zostanie
uznany produkt w największym stopniu spełniający kryteria OCS pod względem
merytorycznym i handlowy. Spółka niezwłocznie powiadomi oferentów o wyniku
postępowania, albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

3. Klauzula ochrony informacji
Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z faktu otrzymania
niniejszego Zapytania jako stanowiące tajemnicę.
Dostawca dołoży wszelkich starań, aby przekazane w niniejszym zapytaniu informacje
przekazane przez ORLEN Centrum Serwisowe, były chronione za pomocą tych samych środków,
co materiały chronione Dostawcy. W przypadku udostępnienia informacji podlegających
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szczególnej ochronie w ORLEN Centrum Serwisowe Dostawca zobowiązany jest do
zastosowania się do szczególnych wymagań bezpieczeństwa określonych w ORLEN Centrum
Serwisowe.
Informacje dotyczące faktu zaproszenia Dostawcy do odpowiedzi na niniejsze zapytanie, faktu
odpowiedzi, oraz prowadzenia rozmów handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane
przez Dostawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ORLEN Centrum Serwisowe na
przekazanie takich informacji.
W przypadku, jeżeli Dostawca, który otrzymał niniejsze zapytanie ofertowe, nie zgadza się z
powyższymi klauzulami, niniejszy materiał powinien zostać natychmiast zwrócony do ORLEN
Centrum Serwisowe, a wszystkie kopie (elektroniczne jak i papierowe) zniszczone.

4. Zastrzeżenia Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
OCS zastrzega sobie prawo do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i
odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zapraszającego.
OCS 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 odpowiedzi na
zapytanie ofertowe
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 innych
k.c.
OCS zastrzega, że umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez OCS i Dostawcę.
Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy ze strony OCS mogą dokonać jedynie osoby
posiadające stosowne pełnomocnictwo.
OCS zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji
handlowych (w tym aukcji elektronicznej).
OCS 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 przetargowego.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.. z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 58 , (dalej: OCS
Sp z o.o. ) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
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2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w OCS Sp z o.o. służy następujący adres email:
iod@orlencs.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez OCS Sp z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu
wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z
płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów
związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów
podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
c) prawnie usprawiedliwiony interes OCS Sp z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez OCS Sp z o.o. podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania,
rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne,
archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od OCS Sp z o.o. danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
aby OCS Sp z o.o.. przesłał dane do innego administratora. Jednakże OCS Sp z o.o. zrobi to,
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy OCS Sp z o.o. przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić
ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod@orlencs.pl. lub adres
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siedziby OCS Sp z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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