Zapytanie ofertowe nr 3/08/TP/2018
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole
zaprasza do złożenia Oferty w projekcie:

„Wymiana instalacji elektrycznej budynku administracyjnego
w Terminalu Paliw w Mościskach”
I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAKUPU

Przedmiot zapytania:
W niniejszym załączniku przedstawione są wymagania dotyczące świadczenia usługi. Założeniem
postępowania wyboru dostawcy jest wybranie najlepszej firmy lub grupy firm, które zabezpieczą
realizację usług na najwyższym poziomie, wysokiej terminowości oraz w rynkowej cenie.
Przedmiot zakupu – zakres wykonywanej usługi:
Remont instalacji elektrycznej budynku administracyjnego I etap.
Remont ma być przeprowadzony zgodnie z dostępnym projektem do wykonania tzw. I etap dotyczący
wymiany: instalacji zasilania obiektu (z istniejącego przyłącza), wymiany i/lub rozbudowy rozdzielnic
elektrycznych, modernizacji instalacji trójfazowej, oświetlenia, przeciwporażeniowej i wyrównawczej, a
także przepięciowej oraz wykonania zasilania awaryjnego z UPS dla pomieszczeń Laboratorium.
Szczegółowa dokumentacja projektowa dostępna na obiekcie.
Ogólny zakres robót i wykaz materiałów dla I etapu dostępny w załączniku nr 1.
Lokalizacja: Terminal Paliw w Mościskach, 05-080 Izabelin, ul. Estrady 8.
Termin realizacji: do 30.11.2018 r.

Wymaganie od potencjalnego oferenta (techniczne kryteria wyboru):
Doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania poparte 3 referencjami
lub podpisanymi Protokołami Odbioru Robót lub w przypadku wcześniejszego wykonywania prac dla
GK PKN ORLEN S.A. przedstawienie listy prac zrealizowanych, potwierdzających spełnienie
wymaganego doświadczenia, z przywołaniem numerów umów i zrealizowanych zamówień
(wszystkie dokumenty z ostatnich 3 lat).
Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie,
pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach, w tej branży.
 Oświadczenie Oferenta w zakresie posiadania certyfikatu zgodności z PN-N-18001 lub
równoważnego certyfikatu;

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty muszą być kompletne i przygotowane z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszym
Zapytaniu.
Przedstawienie oferty cenowej zgodnie z przedmiotem zapytania.
Przedstawienie aktualnego Odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego
w przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej w przypadku osób fizycznych - wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą
przedłożenia Oferty.
Przedstawienie Certyfikatu zgodności z PN-N-18001 lub równoważnego certyfikatu w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pełna akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu.
Określenie terminu ważności oferty – preferowany 3 miesiące.
Ofertę jak i pytania należy przesłać na adres e-mail: dawid.jonecko@orlencs oraz
bartosz.sowinski@orlencs.pl.
Zakończenie składania ofert: 16-08-2018 godz. 15:00
Termin zadawania pytań: 14-08-2018 godz. 15:00
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