Opole, dnia 17.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/DP/2018

ORLEN Centrum Serwisowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul.
Wrocławska 58, 45 - 701 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000025417, numer NIP:
754 26 73 302, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 7.859.150 zł, będąca czynnym podatnikiem
podatku VAT zaprasza do złożenia Oferty na przeglądy i sprawdzenia wag kolejowych i
autocysternowych.
1

Klauzula ochrony informacyjnej
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
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.
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2.1

Wskazówki dla oferentów

Składanie ofert
Odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe powinny zostać przesłane przez potencjalnych
Partnerów w formie e-mailowej w terminie do 31.07.2018r do godz. 15.00.
Wymagana forma odpowiedzi to dokument w formacie DOC lub PDF (w przypadku większej
ilości plików skompresowany w formie ZIP).

2.2

Dodatkowe pytania dostawców
W trakcie przygotowania odpowiedzi, Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania
dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem
wiadomości e-mail do wskazanej osoby kontaktowej. Termin na składanie pytań przez
oferentów: do 30.07.2018 do godz. 10.00.

Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie ORLEN Centrum Serwisowe przygotuje
jednolitą informację zwrotną. Jednocześnie ORLEN Centrum Serwisowe zastrzega sobie
prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.
2.3

Zastrzeżenia ORLEN Centrum Serwisowe
ORLEN Centrum Serwisowe z o.o. zastrzega sobie prawo:
o do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po terminie określonym w niniejszym
zapytaniu,
o do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
o 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,
o do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez
podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zapraszającego.
o W uzasadnionych przypadkach potencjalny dostawca zobowiązany jest do podpisania
umowy o ochronie danych osobowych i tajemnicy spółki zgodnie ze wzorem
obowiązującym w ORLEN Centrum Serwisowe z o.o.
o do odmowy wydania referencji bez podania przyczyny.

Oferta powinna być złożona zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta lub przez
pełnomocnika. Do Oferty powinno być załączone odpowiednie Pełnomocnictwo.
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.
Niemniej jednak strony wyłączają automatyczny skutek zawarcia
(tj. moment, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które
był przedmiotem), zaś do zawarcia umowy dochodzi w chwili podpisania jej przez obie strony.
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2.4

Ocena odpowiedzi
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. Istotnymi kryteriami oceny w tym
przypadku będą: cena, dostępność, doświadczenie. Pozostałe kryteria i zasady wyboru ofert
oraz wynikająca z nich ocena pozostaną informacją poufną ORLEN Centrum Serwisowe, która
nie będzie udostępniana Oferentom.
Za najlepsze rozwiązanie zostanie uznana usługa w największym stopniu spełniająca kryteria
ORLEN Centrum Serwisowe pod względem merytorycznym i handlowym. Spółka niezwłocznie
powiadomi oferentów o wyniku postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania
wyboru.

2.5

Język oferty
Językiem oferty będzie język polski.

2.6

Ceny
Wszystkie ceny podane w Ofercie będą cenami netto (bez należnego podatku VAT). W ofercie
należy podać zryczałtowany koszt wykonania usługi w podziale na poszczególne lokalizacje.
Ceny muszą zawierać wszelkie koszty (materiały, dojazd itp.) i dodatkowe opłaty wynikające w
trakcie realizacji usługi.

2.7

Warunki płatności
Płatność przelewem - 30 dni.

2.8

Forma realizacji
Realizacja przedmiotu Zapytania Ofertowego dokonana będzie na bazie Zamówienia opartego
o OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA
USŁUG dla ORLEN Centrum Serwisowe z o.o. OWZ 2017 stanowiące załącznik do
niniejszego zapytania.

2.9

Wymagana zawartość oferty
W celu ułatwienia analizy ofert wymagana jest jej określona organizacja według punktów
podanych poniżej:
•
•
•
•
•
•

streszczenie
nazwa firmy, podanie nazwiska osób reprezentujących firmę, adres, telefon, fax, email
informacje o zespole przygotowującym ofertę - podanie osoby, z którą należy
kontaktować się w sprawie złożonej Oferty
profil oferenta
aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego
w przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
potwierdzenie terminu realizacji prac
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•
•

•
•
•

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest pełna akceptacja Ogólnych
Warunków Zakupu OWZ 2017, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego, które będą stanowiły integralną część zamówienia.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że jest czynnym podatnikiem VAT (nie starsze
niż 3 miesiące od dnia wysłania zapytania ofertowego) lub Potwierdzenie (w formacie
.pdf, wygenerowane ze strony: https://pfr.mf.gov.pl/?link=VAT&), że oferent jest
zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku i zaświadczenie
o niezaleganiu z podatkami i składkami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych za ostatnie pół roku.
sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata (2016 i 2017):
Certyfikat zgodności z PN-N-18001 lub równoważnego certyfikatu w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Dokumenty dotyczące wiarygodności finansowej (podpisane przez osoby umocowane
lub głównego księgowego Oferenta)4:
a) dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: bilans oraz rachunek
zysków i strat za 2 pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze, kwartalne
sprawozdanie za bieżący okres (bilans oraz rachunek zysków i strat lub F01);
b) dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:
roczne sprawozdania (PIT-y) wszystkich Wspólników przekazywane do US za 2 ostatnie
lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne oświadczenie o przychodach,
kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy;
c) dla podmiotów zagranicznych: bilans oraz rachunek zysków i strat za 2 pełne lata
sprawozdawcze oraz najaktualniejsze, kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący
okres sprawozdawczy;
d) Ponadto w przypadku poniesionej straty na koniec któregoś z okresów sprawozdawczych
wymagane jest dodatkowe wyjaśnienie z jakiego powodu strata wystąpiła.
Przedłożenie wyżej wymienionych danych i dokumentów jest warunkiem
rozpatrywania Oferty.
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3 Zakres zapytania ofertowego
Przedmiotem postępowania jest realizacja prac związanych z wykonaniem przeglądów i
sprawdzenia wag kolejowych i autocysternowych zgodnych z poniższym zakresem:
Zakres czynności do wykonania:
1) sprawdzenie położenia oraz działania ograniczników ruchu
2) sprawdzenie stanów zamocowania przetworników tensometrycznych oraz ich konserwacja
3) sprawdzenie połączeń instalacji uziomowej
4) sprawdzenie tzw. punktowe pozwalające na wcześniejsze wykrycie uszkodzeń przetworników
tensometrycznych.
5) sprawdzenie połączeń kablowych - sterowniczych, zasilających i sygnałowych, szafek elektrycznych.
6) sprawdzenie uszczelnień gumowych (waga samochodowa)
7) uzupełnienie ubytków farby konstrukcji stalowej
8) wystawienie protokołu sprawdzenia

Lokalizacje:
- Sokółka – dwie wagi kolejowe
- Gdańsk – waga kolejowa
- Lublin – waga kolejowa i samochodowa
- Gutkowo – waga kolejowa
- Ostrów Wielkopolski – waga kolejowa i samochodowa
- Kraków Olszanica – waga kolejowa
- Żurawica – dwie wagi kolejowe i jedna samochodowa
- Szczecin – waga kolejowa i samochodowa
- Nowa Sól – waga kolejowa
- Mościska k. Warszawy – waga samochodowa
- Wrocław – waga kolejowa i samochodowa
- Bolesławiec – waga kolejowa
- Widełka – waga kolejowa i samochodowa

Terminy realizacji:
Wszystkie czynności muszą być wykonane 2 razy w ciągu roku, w miesiącach kwietniu i październiku.

4 Dodatkowe informacje
Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w zapytaniu
zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest
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wymagane w formie tabelarycznej. Zalecane jest załączenie dodatkowych opisów technicznych, które
mogą pomóc w lepszym zrozumieniu oferowanych produktów. Jeżeli którekolwiek z wymagań
wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne
zaznaczenie tego faktu.
Uwaga! Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane lokalizacje.

ORLEN Centrum Serwisowe z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń
przetargowych,
publikowanych
na
stronach
internetowych
innych
niż
http://www.orlencs.pl/pl/Strony/default.aspx i dotyczących ORLEN Centrum Serwisowe z o.o.
Dostęp do ogłoszeń przetargowych na stronie http://www.orlencs.pl/pl/Strony/default.aspx jest
bezpłatny.
OSOBY KONTAKTOWE
Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Biura Zakupów jest:

Michał Kolasa
Specjalista ds. zakupów
Zespół ds. Zakupów
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole
e-mail: michal.kolasa@orlencs.pl

od strony merytorycznej:
Bartosz Sowiński
Kierownik ds. Serwisu Terminali Paliw
Biuro Terminali Paliw
Tel. 693 915 003
e-mail: bartosz.sowinski@orlencs.pl

3

Załączniki
Załącznik nr 1 – Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN
Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Zakupu dla ORLEN Centrum Serwisowe OWZ 2017
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Oświadczenie oferenta
Pod rygorem wykluczenia z postępowań zakupowych prowadzonych przez Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
oświadczam że:
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.
Tak Nie
2. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem oferty.
Tak Nie
3. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub
upadłościowe.
Tak Nie
4. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Tak Nie
5. Oświadczam, że nie jestem w sporze sądowym lub arbitrażowym z OCS Sp. z o.o. lub ze spółkami z Grupy
Kapitałowej ORLEN.
Tak Nie
6. Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostają
OCS Sp. z o.o. 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.
Tak Nie
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 OCS Sp. z o.o. lub spółki z Grupy
Kapitałowej ORLEN na wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego.
Tak Nie
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.
Tak Nie
9. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami należności publiczno-prawnych (podatki i opłaty) z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
Tak Nie
10. Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Zapoznałem się oraz akceptuję Kodeks postępowania
dla dostawców.
Tak Nie
11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wszystkie prace będę wykonywać samodzielnie.

Tak

Nie

_______________________________
(miejscowość, data)

__________________________________
(podpis)

*Przy każdym punkcie zaznaczyć jedną odpowiedź.
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