Opole, 20.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr 173/SOLS/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: kolby pomiarowe II rzędu wykonane ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej zgodne ze specyfikacja zawartą w pkt. 3.

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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1.1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. ORLEN Centrum Serwisowe Sp.o.o.. z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 58 , (dalej: OCS Sp
z o.o. ) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
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,
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-

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
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.

2 Wskazówki dla oferentów
2.1

Składanie ofert

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinny zostać dostarczone, przesłane przez
potencjalnych Partnerów w formie papierowej (wysłanej pocztą) lub pocztą elektroniczną
na adres michal.kolasa@orlencs.pl w terminie do 23.08.2018 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 email do wskazanej osoby kontaktowej w terminie do 22.08.2018 do godz. 12.00 .
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:
 do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po terminie określonym w niniejszym
zapytaniu,
 do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 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
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zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na
zapytanie ofertowe,
do odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez
podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zapraszającego.
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.

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. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy
mogą ze strony – OCS Sp.z o.o.. lub Spółek dokonać jedynie osoby posiadające stosowne
pełnomocnictwo.
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
będzie cena. 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 uznany produkt w największym stopniu spełniający 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, dla firm zagranicznych jest akceptowany język angielski.
2.6

Ceny

Stawka TCO (całkowity koszt) powinna być podana w walucie PLN oraz być określona w
kwocie netto (bez należnego podatku VAT).
Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej
płatności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r, poz. 62).
2.7

Wymagana zawartość oferty

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest pełna akceptacja warunków niniejszego
zapytania, Ogólnych Warunków Zakupu OWZ oraz Kodeksu postępowania dla Dostawców,
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stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, które będą stanowiły
integralną część zamówienia. Akceptacja i przedłożenie niżej wymienionych danych
i dokumentów jest warunkiem rozpatrywania Oferty.
W celu ułatwienia analizy ofert wymagana jest jej określona organizacja według punktów podanych
poniżej:
2.7.1

Informacje podstawowe





2.7.2

Informacje o dostawcy (dokładna nazwa firmy, nazwiska osób
reprezentujących firmę, adres, numer telefonu, NIP, e-mail)
Informacje o zespole przygotowującym informacje – wyznaczenie osoby do
kontaktu,
Profil oferenta

Zakres handlowy





2.7.3

Streszczenie

Szczegółowy wykaz oferowanych produktów,
Termin ważności oferty.
Wymagany termin ważności oferty: 30 dni
Forma płatności:
Wymagana forma płatności: przelew z 30 dniowym terminem płatności.

Warunki logistyczne





Termin realizacji dostaw
Okres i warunki gwarancji
Wagi i kody CN do podanych w ofercie produktów*

*Dla firm zagranicznych

2.7.4

Zakres techniczny





Parametry techniczne produktu*
Opis
Kod produktu

*Dodatkowe wymagania zgodnie ze specyfikacją i wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego (jeżeli są
wymagane),
2.8

Dokumentacja oferenta

Poniżej wymienione dokumenty, które muszą być dostarczone razem z ofertą.
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Przedłożenie niżej wymienionych danych i dokumentów jest warunkiem rozpatrywania Oferty.





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.
Szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami opisanymi
w Punkcie 2.7 i 3 niniejszego Zapytania ofertowego.
Wymóg podpisania oświadczenia przez osobę upoważnioną zgodnie z zasadami
reprezentacji oferenta Załącznik nr 3.
Wymóg dołączenia danych pozwalających na ocenę wiarygodności finansowej Oferenta (w
przypadku wymaganej weryfikacji finansowej, obowiązkowej w trybie pełnego
Postępowania).

*wymóg dostarczenia oświadczenia Oferenta o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie (jeżeli wymagane – tj.
zakup dotyczy usług inwestycyjno – remontowych, a przeprowadzenie wizji jest niezbędne do
przeprowadzenia Postępowania),
**pytanie o listę podwykonawców (zawierającą nazwę podwykonawców) wraz z zakresem i wartością prac
podzlecanych (jeżeli wymagane),

2.9

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 stanowiące załączn ik do niniejszego
zapytania.

3 Zakres zapytania ofertowego
Przedmiotem postępowania jest zakup kolb pomiarowych II rzędu zgodnych z poniższą specyfikacją:
Kolba pomiarowa II rzędu 20dm3
Kolba pomiarowa II rzędu 50dm3

3 sztuki
1 sztuka

Parametry towaru lub usługi: każda kolba powinna być wyposażona w:
- przeznaczenie do produktów ropopochodnych
- wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- wziernik z podziałką
- rura spustowa zakończona nierdzewnym zaworem
- szyjka z nadbudową zapobiegającą wylaniu pieniącej się cieczy
- zawór przelewowy dn 15
- urządzenie wypornikowe
- dwubiegunowa poziomica kolby
- regulacja poziomu min. dwóch nóżek
- gniazdo na termometr
- wózek transportowy
- świadectwo wzorcowania
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Adres dostawy kolb pomiarowych:
Orlen Centrum Serwisowe
Oddział Olsztyn
Gutkowo 54
11-041 Olsztyn

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
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.
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.

5 Dane kontaktowe kupca
Michał Kolasa
Specjalista ds. Zakupów
Orlen Centrum Serwisowe Sp z o.o.
Wrocławska 58
45-701 Opole
Tel: +48 665 552 784
e-mail: michal.kolasa@orlencs.pl

6

Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Zakupu dla ORLEN Centrum Serwisowe OWZ 2017
Załącznik nr 2 – Kodeks postępowania dla Dostawców
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
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