Warszawa, 15.02.2017 r.
RR/82/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

DOTYCZY

Wyboru wykonawcy prac związanych z wsparciem PKN ORLEN S.A. przy realizacji projektu
badawczo-rozwojowego wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

II.

INFORMACJE O ZMAWIAJĄCYM

POLSKI
KONCERN
NAFTOWY ORLEN
Spółka
Akcyjna
z siedzibą
w
Płocku,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS: 0000028860, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, kapitał zakładowy 534.636.326,25 zł
(w całości wpłacony)
(dalej: „PKN ORLEN” lub „Zamawiający”)

III.

KONTEKST

W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości
benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych.
Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element
przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt),
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN ogłasza nabór
ofert na wsparcie przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego w oparciu o umowę zlecenie.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze Zapytanie ofertowe obejmuje swym zakresem wsparcie w następujących obszarach
realizacji Projektu:
1. Konsultacje procesu badania i modelowania zmian jakości benzyn przeznaczonych do
magazynowania w tym w symulacyjnych warunkach laboratoryjnych odwzorowujących
warunki rzeczywiste jak w kawernach solnych;
2. Wsparcie w ocenie wyników na poszczególnych etapach badań przemysłowych w tym w
zakresie doboru dodatków do paliw kierowanych do magazynowania, po magazynowaniu oraz
oceny ich efektywności działania;
3. Udział w przygotowaniu raportów z poszczególnych etapów, przygotowania do wdrożenia
rezultatu części B+R Projektu, w tym normy zakładowej.
dalej łącznie: „Wsparcie”.
V.

KOD I NAZWA CPV

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VI.

Zamawiający zakłada, iż Wsparcie realizowane będzie w ramach 5 (pięciu) miesięcznych etapów na
przestrzeni trwania badań przemysłowych Projektu. Zgodnie z aktualnymi planami PKN ORLEN
miesiące, w których realizowane będą prace objęte niniejszym Zapytaniem przypadają na następujące
okresy:


rok 2017 – marzec/kwiecień oraz czerwiec/lipiec;



rok 2018 – styczeń oraz lipiec;



rok 2019 – sierpień.

PKN ORLEN zastrzega możliwość zmiany ww. miesięcy i okresów zaangażowania Wykonawcy oraz
dostosowania ich do bieżących potrzeb Projektu, przy czym łączna liczba czasu pracy Wykonawcy nie
przekroczy 840 godzin roboczych (w całym okresie obowiązywania Umowy) oraz 56 godzin roboczych
w każdym z poszczególnych miesięcy.

VII.

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

PKN ORLEN zakłada możliwość zdalnej realizacji prac określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Jednocześnie, zastrzega się możliwość wymagania od Wykonawcy uczestnictwa m.in. w spotkaniach
organizowanych w biurze/zakładzie PKN ORLEN w Warszawie (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa)
oraz Płocku (ul. Chemików 7, 09-411 Płock). Ewentualna konieczność oraz miejsce świadczenia prac
będzie w takim wypadku uzależniona od wymagań Projektu.

VIII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę zgodną z wzorem stanowiącym Załącznik nr
5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Istotne zapisy oraz warunki Umowy (oprócz warunków handlowych wynikających bezpośrednio z
prowadzonego Zapytania ofertowego, w tym m.in.: nazwy i dane identyfikacyjne wybranego
Wykonawcy; ceny) nie podlegają negocjacji i składając wiążącą Ofertę, każdy z Wykonawców
potwierdza zapoznanie się z zapisami Umowy oraz akceptuje jej zapisy.

IX.

OPIS KRYTERIÓW DOSTĘPU

Do składania ofert są dopuszczone osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
a. Być osobą fizyczną i osobiście wykonywać powierzone mu obowiązki w ramach
Projektu pod nadzorem Zamawiającego;
b. Znajdować się w sytuacji prawnej zapewniającej możliwość terminowego i zgodnego
z wymaganiami wykonania Wsparcia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie do realizacji Wsparcia;

c.

Nie być pracownikiem PKN ORLEN lub powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka
prokurenta, pełnomocnika;

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
d. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
e. Korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin
miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu
zawodowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Przedstawią dokumenty potwierdzające:
a. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wiedzę
z technologii produkcji i eksploatacji paliw.
b. Doświadczenie zawodowe w zakresie prac dotyczących oceny paliw i badania ich
stabilności.
c.

Doświadczenie w ramach udziału lub realizacji projektów badawczo - rozwojowych.

d. Doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie poświęconym wdrażaniu
wyników badań i prac rozwojowych.
e. Doświadczenie w działalności doradczej (dla min. 3 różnych podmiotów) lub
eksperckiej (w przypadku ekspertyz min. 5 ekspertyz w ciągu ostatnich 10 lat) w
obszarze paliw.
f.

Dorobek naukowy (minimum 5 publikacji) w przynajmniej jednym z obszarów:
technologia i eksploatacja produkcji paliw, logistyka paliw, rozwój paliw.

Spełnienie niniejszego kryterium musi zostać poparte przesłanym, podpisanym przez
Wykonawcę oświadczeniem (który to dokument musi stanowić załącznik do przedkładanej
oferty) opisującym i potwierdzającym spełnienie ww. warunków (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Dodatkowo Oferenci mogą poświadczyć spełnienie
ww. warunków poprzez dołączenie do oświadczenia zewnętrznych dokumentów (w tym
referencji oraz dokumentów poświadczających m.in. tytuł naukowy Wykonawcy).

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów dostępu lub dostarczenia oferty nie
zawierającej wymaganych elementów – oferta nie będzie rozpatrywana. Powyższe kryteria
oceniane są w formule „spełnia / nie-spełnia”.
X.

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OFERT

Oferty spełniające kryteria dostępu określone w rozdziale IX, zostaną poddane ocenie punktowej,
zgodnie z kryteriami i metodyką oceny kryteriów przedstawioną poniżej.
Nr.

Nazwa kryterium

Maksymalna ilość
punktów

Sposób przyznawania punktacji
Punktacja będzie przyznawana zgodnie z
wynikami wyliczenia wskaźnika (max. 100 pkt)

1.

Cena brutto za 1 godzinę
roboczą wsparcia PKN
ORLEN w zakresie realizacji
Projektu [PLN]

𝑊𝑐 =
100 pkt

𝐶𝑚𝑖𝑛
× 100 × 100%
𝐶𝑟

Gdzie:
Wg – waga ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cr – cena rozpatrywanej oferty

Razem

100 pkt

Zamawiający zastrzega, iż zaproponowane w ofertach ceny powinny obejmować wszystkie składniki
cenowe związane z realizacją prac.
W przypadku, jeżeli w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, więcej niż jeden Wykonawca spełniający
kryteria dostępu (opisane w punkcie IX), zaproponuje najniższą cenę, Zamawiający zastrzega
możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zaoferowali najniższą cenę. Negocjacje te będą
odbywały się na drodze wysłanych, elektronicznych (e-mail) zaproszeń do rewizji ceny
zaproponowanej przez ww. Wykonawców. Zamawiający zastrzega możliwość powtórzenia wyżej
wskazanej procedury negocjacji cen do momentu, aż jeden z Wykonawców zaproponuje niższą, niż
pozostali, cenę oferty.
XI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem Formularza Oferty – stanowiącym załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego, być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia oraz
być podpisana przez Wykonawcę.
Do ofert należy dołączyć załączniki o których mowa w rozdziale IX niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferty, był nie krótszy niż 60 dni kalendarzowych, przy
czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o
okres nie dłuższy niż 30 dni.

XII.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na niniejsze Zapytanie ofertowe należy dostarczyć osobiście, pocztą lub przez kuriera (liczy się
data i godzina dostarczenia) do siedziby PKN ORLEN, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa (z
dopiskiem: do Tomasza Sajkowskiego, RRK) lub na adres mailowy: tomasz.sajkowski@orlen.pl (skan
podpisanych dokumentów).
Wiążące oferty należy złożyć w terminie do 24.02.2017 roku do godziny 16.00.

XIII.

PYTANIA I KONTAKT Z PKN ORLEN

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego, prosimy kierować do
Tomasza Sajkowskiego mailowo na adres: tomasz.sajkowski@orlen.pl.
Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w przypadku pytań
zadanych w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem składania ofert.

XIV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyniki przedmiotowego postępowania zostaną opublikowane w terminie do 60 dni od daty upływu
terminu składania ofert w sposób, w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe, tj. m.in. poprzez
ich
umieszczenie
na:
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Dotacje/Strony/default.aspx
oraz
stronie
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

XV.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa
liczbę punktów) zostanie zawarta Umowa zlecenie (wzór Umowy stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego Zapytania ofertowego).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany warunków udzielenia zamówienia;
b. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
c.

Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;

d. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego Zapytania
ofertowego.

e. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych
z przygotowaniem ofert przez Wykonawców, a w szczególności związanych z przystąpieniem
do odpowiedzi na Zapytanie ofertowego, przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi.
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. W związku z realizacją niniejszego procesu zakupowego w ramach Projektu dofinansowanego
z działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R” –
Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM, niniejszy proces zakupowy objęty jest zasadami i
regulacjami obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że Zamawiający
zobowiązał się m.in. do udostępnienia otrzymanych od Wykonawców informacji na zasadach
opisanych w powyższych zasadach i regulacjach Programu INNOCHEM, poddać kontroli oraz
audytowi w zakresie realizowanej umowy o dofinansowanie, prowadzonym przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju i instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww.
instytucji wszelką dokumentację związaną z Projektem, w tym dokumentację otrzymaną od
Oferentów/Wykonawców. Oferenci przedkładając ofertę w ramach Zapytania ofertowego
potwierdzają akceptację ww. zasad.

Załączniki:
1) Wzór Formularza Oferty
2) Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków dostępu, o których mowa w rozdziale IX ust. 1
Zapytania ofertowego
3) Wzór Oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym
4) Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków dostępu, o których mowa w rozdziale IX ust. 3
Zapytania ofertowego
5) Wzór Umowy zlecenia wraz z załącznikami

