ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

DOTYCZY
Dostaw certyfikowanego oleju rzepakowego spełniającego Kryteria Zrównoważonego Rozwoju tj.
spełniający wymagania jednego z obowiązujących systemów certyfikacji zaakceptowanych przez
Komisję Europejską, na potrzeby realizacji przez PKN ORLEN projektu pn. „Opracowanie
technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne
źródło biokomponentów dla oleju napędowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
„Sektorowe programy B+R” – INNOCHEM.

II.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
KRS: 0000028860
NIP: 7740001454
REGON: 610188201
(dalej: „PKN ORLEN S.A.”)

III.

KONTEKST
W związku z planowanym przeprowadzeniem próby demonstracyjnej procesu współuwodornienia
w ramach realizacji przez PKN ORLEN projektu pn. „Opracowanie technologii procesu
współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło
biokomponentów dla oleju napędowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe
programy B+R” – INNOCHEM (numer Umowy POIR.01.02.00-00-0062/17) PKN ORLEN S.A.
ogłasza nabór ofert na dostawę oleju rzepakowego stanowiącego jeden z surowców w trakcie
prowadzenia próby.
OPIS PRZEDMIOTU I SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

IV.






Opis przedmiotu zapytania:
Produkt: certyfikowany olej rzepakowy spełniający Kryteria Zrównoważonego Rozwoju tj.
spełniający wymagania jednego z obowiązujących systemów certyfikacji zaakceptowanych przez
Komisję Europejską, o parametrach określonych w specyfikacji jakościowej Zapytania (Tab.1)
Zapotrzebowanie: 1 940 ton +/- 10% (elastyczność wolumenowa w opcji PKN ORLEN S.A.)
Miejsce dostawy: Terminal kolejowy ZP w Płocku, Stacja kolejowa Płock Trzepowo, bocznica
własna, kod stacji: 032623.
Okres dostawy: 14.08. – 24.08.2018 (dostawa w maksymalnie dwóch partiach).
Środek transportu: wagony kolejowe (rozładunek dolny)
Wymagania dodatkowe dla produktu:
Tab.1. Wymagania jakościowe dla oleju rzepakowego
Właściwości
Jednostka
Wolne kwasy tłuszczowe
% (m/m)
Liczba jodowa
g jodu/100g
Liczba nadtlenkowa
milirównoważnik/kg
Liczba zmydlenia
mg KOH/g

maks.
maks.
maks.
zakres

Wartość
1,5
130
4
185 - 195
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Fosfor
Zawartość wody

mg/kg
%(m/m)

maks.
maks.

30
0,25*

* warunkiem koniecznym jest brak wody wolnej w oleju w temperaturze 15°C

Kod CPV
15411000-2
Nazwa kodu CPV
Oleje zwierzęce lub roślinne
V.

MIEJSCE DOSTAWY:
Terminal kolejowy ZP w Płocku, Stacja kolejowa Płock Trzepowo, bocznica własna, kod stacji:
032623.

VI.

OKRES DOSTAWY
14.08.2018 – 24.08.2018 (dostawa w maksymalnie dwóch partiach)

VII.

KRYTERIA FORMALNE
Do etapu oceny ofert handlowych dopuszczone będą podmioty, które spełniają następujące
kryteria formalne:

1.

Potwierdzą zapoznanie się i akceptację zakresu niniejszego Zapytania ofertowego.

2.

Zaakceptują treść załącznika nr 1 - Wymagania jakościowe dla oleju rzepakowego, ilość, sposób
oraz termin dostawy.

3.

Zaakceptują treść załącznika nr 2 - Sposób wyceny towaru w oparciu o notowania Reuters RSO
FOB Dutch Mill.

4.

Załączą ważny certyfikat wystawiony na Dostawcę w ramach jednego z uznanych przez Komisję
Europejską systemów certyfikacji potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju

5.

Zaakceptują treść załącznika nr 3 – oświadczenia dot. Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju

6.

Załączą Kartę Charakterystyki Produktu dla oferowanego oleju rzepakowego.

7.

Posiadają możliwości dostawy Towaru cysternami kolejowymi.

8.

Potwierdzają działalność w sektorze produkcji / handlu olejami roślinnymi min. 2 lata.

9.

W przypadku producentów, przedstawią dokument potwierdzający, że są właścicielem tłoczni. W
przypadku podmiotu będącego pośrednikiem/traderem/inne – zobowiązują się do przedstawienia
wiarygodnego dokumentu jednoznacznie potwierdzającego źródło pochodzenia oleju
rzepakowego.

10. Dołączą do przedkładanej oferty aktualny na dzień składania oferty odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, lub kopię Wpisu do Ewidencji Działalności lub analogicznego dokumentu w przypadku
podmiotów zagranicznych.
11. Załączą potwierdzenie składania deklaracji VAT-7 za ostatnie 6 miesięcy (w przypadku deklaracji
składanej drogą elektroniczną wymagane potwierdzenie Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, w
przypadku deklaracji składanej drogą tradycyjną wymagana kopia fragmentu pierwszej strony
deklaracji zawierającej dane identyfikujące podatnika opatrzona pieczęcią urzędu skarbowego).
12. Załączą podpisany przez upoważnioną osobę bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2016
oraz 2017. W przypadku straty – niezbędne dodatkowe wyjaśnienie.
13. Załączą podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4, o spełnianiu poniższych warunków
ogólnych:
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Podmioty biorące udział w postępowaniu muszą:
a. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z
wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować zasobami ludzkimi zdolnymi do
wykonania Zamówienia;
b. Nie zalegać z opłacaniem podatku VAT oraz innych podatków i opłat publiczno-prawnych ( dot.
ostatnich 6 miesięcy );
c.

Nie zalegać z opłacaniem składek ZUS ( dot. ostatnich 6 miesięcy);

d. Nie być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z PKN ORLEN S.A.. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PKN ORLEN S.A. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PKN ORLEN S.A. lub osobami wykonującymi
w imieniu PKN ORLEN S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Dostawcy a Dostawcą, 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
pełnomocnika;

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;

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

e. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
f.

Być podmiotem w stosunku do którego nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy
upadłościowe.

g. Być podmiotem, którego pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze, nie
pozostają z innymi podmiotami, co do których posiadają 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
14.

Załączą podpisane oświadczenie o braku trwających/toczących się sporów oferenta z PKN ORLEN
S.A. i/lub jego spółkami stanowiące Załącznik nr 5.

15.

Załączą podpisane oświadczenia o ochronie informacji stanowiące Załącznik nr 6

16.

Potwierdzą gotowość realizacji dostawy w oparciu o załączony wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 7.W przypadku uwag do treści przekazanego wzoru Umowy, Oferenci zobowiązani są o ich
przesłanie razem z wiążącą ofertą. W przypadku braku uwag, PKN ORLEN S.A. założy, że Oferent
akceptuje treść umowy.

17.

Oświadczą zapoznanie się i zaakceptowanie zasad obowiązujących w załączonym dokumencie:
„Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN SA” stanowiącym Załącznik nr 8 dostępnym
również pod adresem:
https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList\

18.

Załączą podpisane oświadczenie REACH stanowiące Załącznik nr 9

19.

Przedstawią stosowne pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składają inne osoby niż uprawnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta).

20.

Dla oferentów nowo zarejestrowanych na platformie Connect, wymagane jest udokumentowanie
doświadczenia w obszarze dostarczanego produktu (m.in. referencje, certyfikaty, inne).
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W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formalnych lub dostarczenia oferty nie
zawierającej wymaganych elementów – PKN ORLEN S.A. może (ale nie musi) poprosić o
uzupełnienie ww. danych lub też oferta może nie być rozpatrywana w ramach postępowania.
Powyższe kryteria oceniane są w formule 0/1 „spełnia / nie-spełnia”.
VIII.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
W związku z regulacjami wewnętrznymi PKN ORLEN S.A., dla celu złożenia oferty Oferent musi
wykorzystać platformę zakupową PKN ORLEN S.A. – CONNECT.
Przedmiotowe postępowanie zakupowe znajduje się pod numerem: PKN/2/001358/18
W celu umożliwienia złożenia oferty, dla Dostawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na
platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT, konieczne jest założenie konta zgodnie z
informacjami wymaganymi na stronie Rejestrującej firmę na Platformie Zakupowej Connect (link:
https://connect.orlen.pl/app/register/start).
Platforma jest dostępna dla wszystkich podmiotów chcących brać udział w niniejszym
postępowaniu.
Wyłącznie oferty złożone za pomocą platformy zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT będą
uważane za poprawnie złożone i będą podlegały ocenie. Oferty dostarczone inną drogą nie będą
brane pod uwagę.

IX.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zawierać:
a) Część formalną
Oferta formalna powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w
rozdziale VII Zapytania Ofertowego
b) Część handlową
Przedstawiona oferta handlowa powinna zawierać:
Termin płatności ( wymóg 30 dni po dacie sprzedaży )
Elastyczność wolumenową ( oczekiwane +/-10% w opcji Kupującego )
Premię za dostawę 1 tony oleju rzepakowego w rozbiciu na dwie składowe:
 premie FCA do notowań FOB Rotterdam za 1 tonę oleju; wyrażoną w Euro (P)
 koszt transportu koleją do wskazanego miejsca dostawy za 1 tonę oleju; wyrażoną w Euro (T),
tak aby umożliwić PKN ORLEN S.A. oszacowanie ceny netto dostarczonego towaru zgodnie z
metodyką wskazaną w rozdziale XI Zapytania Ofertowego.

X.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2018 o godz. 23.59 ( CEST ).

XI.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert spełniających kryteria formalne: 100% zdyskontowana cena.
Cena netto dostarczonego towaru wyliczana będzie z uwzględnieniem kosztu pieniądza w czasie
wg następujących zasad:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+ 48 24) 256 00 00, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł
Biuro w Warszawie: 00-085 Warszawa ;ul. Bielańska 12 tel. (+ 48 22) 778 00 00

4

Ct = (FOB Rotterdam + P + T)*K







XII.

gdzie:
Ct - oznacza cenę netto za 1 tonę oleju rzepakowego o jakości zgodnej z Zapytaniem Ofertowym
FOB Rotterdam- oznacza średnią miesięczną z dziennych notowań oleju rzepakowego surowego
na giełdzie w Rotterdamie wg. serwisu Reutersa: Rapeoil-Dutch P1 Ex-Mill NL/Europ i Daily
QRPEO-NLEURO-P1, ustalonych na koniec każdego dnia (cena zamknięcia) dla transakcji
zrealizowanych dla okresu i w miesiącu dostawy (wyrażone w Euro ).
P – oznacza stałą premie do notowań FOB Rotterdam za 1 tonę oleju (wyrażone w Euro).
T – oznacza koszt transportu do wskazanego miejsca dostawy za 1 tonę oleju (wyrażone w Euro).
K – oznacza średni kurs NBP dla EUR/PLN wyliczony jako suma średnich dziennych notowań
EUR/PLN w NBP podzielona na ilość dni notowań w miesiącu dostawy.
PYTANIA I KONTAKT Z PKN ORLEN
W przypadku pytań w trakcie przygotowywania ofert, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem
Platformy Zakupowej Connect – funkcjonalność Pytania/Odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną
przesłane
w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem jak poniżej.
PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w przypadku,
kiedy pytanie zadane zostanie na mniej niż 24 godziny, od określonego w zapytaniu ofertowym
terminu składania ofert.
Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na Platformie Zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT,
prosimy kierować zgodnie z informacjami na dole strony https://connect.orlen.pl/, nr telefoniczny do
administratora Help Desk strony +48 22 576 87 95.

XIII.

OGÓLNE ZASADY NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z
uczestnictwem Oferenta w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a w szczególności związanych z
przystąpieniem do postepowania, przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie przesłane po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.
3. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia Postępowania zakupowego bez wyboru
dostawcy i bez podania przyczyny.
4. PKN ORLEN S.A. zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez PKN
ORLEN S.A. i Sprzedawcę. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony PKN
ORLEN S.A. dokonywać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.
5. W związku z tym, że zapytanie o informację dotyczy realizacji Projektu dofinansowanego z
działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R” –
Konkurs_1/1.2/2017_INNOCHEM, niniejsze zapytanie ofertowe objęte jest zasadami i regulacji
obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że PKN ORLEN zobowiązał się
m.in. do udostępnienia otrzymanych od Oferentów 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. Oferenci
przedkładając ofertę w ramach zapytania ofertowego potwierdzają akceptację ww. zasad.
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6. Wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, tj. m.in. poprzez ich
umieszczenie: na Platformie Zakupowe PKN ORLEN S.A. – CONNECT, stronie internetowej PKN
ORLEN S.A. http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Dotacje/Strony/default.aspx oraz stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

XIV.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Z wybranym Oferentem PKN ORLEN S.A. podpisze Umowę, której proponowany wzór stanowi
Załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Poniżej Zamawiający przedstawia istotne warunki Umowy, które nie podlegają negocjacji na etapie
kontraktacji (dopuszcza się zmiany stylistyczne, językowe, gramatyczne itp. – jednak cel
poniższych zapisów musi pozostać niezmienny). Składając wiążącą Ofertę, każdy z Oferentów
potwierdza zapoznanie się oraz akceptuje przedstawione poniżej zapisy:
a)

b)
c)

XV.

Ze względu na realizację Umowy w związku z projektem „Opracowanie technologii procesu
współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło
biokomponentów dla oleju napędowego”, Umowa i realizacja usług objęta jest zasadami i
regulacjami obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że PKN
ORLEN S.A. zobowiązany jest m.in. do udostępnienia otrzymanych od Sprzedawcy
informacji na zasadach opisanych w 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 Sprzedawcy.
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności warunków Umowy, z zastrzeżeniem
zapisów pkt. a (powyżej).
Z uwagi na charakter Projektu oraz ściśle określone wymogi dla dostawy, mające
zagwarantować Kupującemu poprawność oraz terminowość przeprowadzenia planowanej
próby, PKN ORLEN S.A. nie zakłada możliwości zmian do zapisów Umowy dotyczących
takich kwestii jak rodzaj Towaru, sposób transportu, sposób wyceny Towaru, ilość, czas
oraz miejsce dostawy.

INFORMACJE DODATKOWE
1. PKN ORLEN S.A. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. PKN ORLEN S.A. 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 Dostawcom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W sytuacji, gdy wybrany w ramach postępowania Oferent odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość podpisania Umowy z kolejnym Dostawcą,
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z
przygotowaniem ofert przez Dostawców, a w szczególności związanych z przystąpieniem do
odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi.
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5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość udzielenia Dostawcy uzupełniających lub dodatkowych
zamówień, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
KUPIEC PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE / DANE DO KONTAKTU

XVI.

Krzysztof Niemyt
Zespół Zakupów Biokomponentów | Biocomponents Procurement Team
Obszar Zakupów | Procurement Area
PKN ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
Krzysztof.Niemyt@orlen.pl
tel. +48 22 778 09 21
WAŻNOŚĆ OFERTY

XVII.

Oferenci proszeni są o potwierdzenie ważności oferty do dnia 30.07.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załączniki:
Oświadczenie - Wymagania jakościowe dla oleju rzepakowego, ilość, sposób oraz termin dostawy
Oświadczenie - Sposób wyceny towaru w oparciu o notowania Reuters RSO FOB Dutch Mill.
Oświadczenie dot. Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju
Oświadczenie o spełnianiu warunków ogólnych.
Oświadczenie o braku sporów.
Oświadczenie o ochronie informacji.
Projekt Umowy.
Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN SA.
Oświadczenie REACH
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