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                                Warszawa, 26.09.2017r. 

PKN/2/003176/17 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I. DOTYCZY 

Wynajem przez okres co najmniej 4 miesięcy (z możliwością wydłużenia okresu do 8 miesięcy) 

powierzchni w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym stałą 

temperaturę (+) 25°C (+/- 2°C) dla 12 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych 

benzyną. 

 

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”, „Zamawiający” lub „Najemca”) 

 

III. KONTEKST  

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania 

jakości benzyny 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), współfinansowanym z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN ogłasza nabór ofert na wynajem przez 

okres co najmniej 4 miesięcy powierzchni w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub 

pomieszczeniu utrzymującym stałą temperaturę (+) 25°C (+/- 2°C) dla 12 próbników metalowych o 

pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze Zapytanie ofertowe obejmuje swym zakresem wynajem przez okres co najmniej 4 miesięcy 

(z możliwością przedłużenia do 8 miesięcy) powierzchni w komorze klimatycznej, analogicznym 

urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym stałą temperaturę (+) 25°C (+/- 2°C) dla 12 próbników 

metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną (dalej też: „Przedmiot Najmu”).  

Po dostarczeniu próbników do wynajmowanego Przedmiotu Najmu, będą one przechowywane w 

zadanym okresie i następnie odebrane przez PKN ORLEN. W trakcie całego okresu 

składowania/najmu powierzchni pod próbniki, nie będą  one otwierane, pobierane z nich próbki etc. 

Tym samym, żadne dodatkowe czynności dotyczące wykorzystania próbników metalowych w tym 

okresie nie będą wymagane. 

Najważniejsze parametry próbników (specyfikacja, zgodnie z którą przygotowywane są próbniki 

metalowe, które docelowo mają być przetrzymywane w Przedmiocie Najmu, stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego): 

 Wymiary [W/S/G] ~: 1300 mm / 200 mm / 200 mm; 
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 Próbnik metalowy przeznaczony do przechowywania benzyn silnikowych, zgodnych z 

charakterystyką benzyn stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;  

 Próbnik metalowy składający się ze zbiornika cylindrycznego o poj. 3,8 litra, dwuzaworowego, 

ze stali kwasoodpornej, powlekany wewnątrz teflonem lub innym materiałem, który 

zabezpiecza przed korozją i sorpcją związków siarki;  

 ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika cylindrycznego od 70 do 100 bar;  

 spełniający wymagania Europejskiej Dyrektywy Transportowej (TPED);  

 posiadający niezbędne oceny zgodności i certyfikacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi 

dyrektywami Unii Europejskiej; 

 posiadający potwierdzenie dopuszczenia do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) 

zarówno w zakresie przechowywania benzyn silnikowych jak i gazów;  

 posiadający waży protokół TDT dotyczący badania ciśnienia urządzenia transportowego. 

Optymalnie próbniki metalowe powinny być przechowywane pionowo (konstrukcja próbnika 

gwarantuje możliwość jego pionowego, stabilnego postawienia), jednak Zamawiający zakłada także 

możliwość przechowywania ich poziomo – niniejszy aspekt ma swoje odzwierciedlenie w kryteriach 

oceny ofert (rozdział X Zapytania ofertowego).  

 

V. KOD I NAZWA CPV 

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Rozpoczęcie okresu wynajmu: 17.11.2017 r.  

Zakończenie okresu wynajmu: 16.03.2018 r.  

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych terminów wynajmu, w tym: 

 opóźnienia terminu rozpoczęcia okresu wynajmu (o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc); 

 wydłużenia okresu wynajmu. 

Ewentualną zmianę ww. terminów Zamawiający będzie każdorazowo konsultował z Wynajmującym. 

 

VII. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W zależności od miejsca zaproponowanego przez oferentów. 

 

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Z wybranym Wykonawcą/Wynajmującym Zamawiający podpisze Umowę.   

2. 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 

Wykonawców potwierdza zapoznanie się oraz akceptuje przedstawione poniżej zapisy: 

a) Ze względu na realizację Umowy w związku z Projektem, Umowa i realizacja najmu 

objęta jest zasadami i regulacjami obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. 

Oznacza to, że PKN ORLEN zobowiązany jest m.in. do udostępnienia otrzymanych od 

Wynajmującego informacji na zasadach opisanych w regulacjach Programu 

INNOCHEM, poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy o 
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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 Wynajmującego.  

b) W przypadku opóźnienia w możliwości wykorzystania Przedmiotu Najmu zgodnie z 

określonym celem, względem terminów wskazanych w Umowie (opisanych w § … 

Umowy), zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 

i. Wynajmujący będzie zobowiązany zapłacić PKN ORLEN S.A. kary umowne w 

wysokości 0,3% łącznej wartości netto opłaty za najem Przedmiotu Najmu za 

okres 4 miesięcy. Całkowita wysokość kar umownych za nieterminowe 

udostępnienie Przedmiotu Najmu nie może przekroczyć kwoty 10% łącznej 

wartości netto opłaty za najem Przedmiotu Najmu w okresie 4 miesięcy.  

ii. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Najmu przekraczającego 30 

dni, PKN ORLEN S.A. ma prawo uznać Umowę za niewykonaną i skorzystać z 

uprawnień określonych w ust. 2.c poniżej. 

c) W przypadku niewykonania Umowy przez Wynajmującego, PKN ORLEN S.A. ma 

prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy oraz do zastosowania łącznie lub 

osobno poniższych środków prawnych: 

i. naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości netto opłaty za najem 

Przedmiotu Najmu w okresie 4 miesięcy,  

ii. obciążenia Wynajmującego kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, 

wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile 

przedmiotem świadczenia będzie najem określonych rzeczy oznaczonych co do 

gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim 

przypadku PKN ORLEN S.A., według swojego całkowitego uznania, zawrze 

odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary 

umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Wynajmujący niniejszym 

zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. 

Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie 

wystawionej przez PKN ORLEN S.A. noty obciążeniowej. Podstawą do 

wystawienia noty księgowej przez PKN ORLEN S.A. będzie otrzymana przez 

PKN ORLEN S.A. faktura wystawiona przez osobę trzecią. 

d) PKN ORLEN zastrzega sobie prawo a Wynajmujący bezwzględnie zgadza się, na 

kontrolę realizacji Umowy oraz Przedmiotu Najmu w okresie najmu, po wcześniejszym 

(…. dniowym) powiadomieniu Wynajmującego o planowanej kontroli realizowanej przez 

pracowników PKN ORLEN S.A.. 

e) Strony zobowiązują się do zachowania w poufności warunków Umowy, z zastrzeżeniem 

zapisów ust. 2.a (powyżej). 

f) Strony zobowiązują się wzajemnie do przestrzegania poufności informacji 

i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio drugiej Strony, uzyskanych w trakcie 

wykonywania Umowy. 

g) Przez zobowiązanie do zachowania poufności Strony rozumieją zakaz ujawniania 

warunków Umowy oraz jakichkolwiek informacji, o których mowa w ust. 2.e powyżej, 

jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, której te 

informacje dotyczą, za wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie jest konieczne ze 

względu na przepisy obowiązującego prawa, w tym w ramach postępowań sądowych 

lub administracyjnych dotyczących danej Strony lub w celu należytego wykonywania 

Umowy i zgodnie z jej postanowieniami. 

h) Zobowiązanie do poufności wiąże Strony w czasie obowiązywania Umowy, jak również 

w okresie 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
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i) W przypadku konieczności przekazania przez PKN ORLEN S.A. Wynajmującemu 

informacji stanowiących w PKN ORLEN S.A. Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę 

Spółki PKN ORLEN S.A., rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa oraz danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) Strony zobowiązane 

są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady 

ich przetwarzania i ochrony. 

 

IX. OPIS KRYTERIÓW DOSTĘPU 

Do składania ofert są dopuszczone podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu: 

1. Dołączyły 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; 

2. Wykonawcy biorący 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 osobami 

zdolnymi do wykonania Zamówienia;  

b. Nie zalegać z opłacaniem podatków; 

c. Nie zalegać z opłacaniem składek ZUS; 

d. Nie być podmiotem powiązanym 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 organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, 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; 

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. 

Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

3. Wykazały, że dysponują Przedmiotem Najmu, który na moment rozpoczęcia okresu najmu 

(określonego w rozdziale VI niniejszego Zapytania ofertowego) będzie gotowy do składowania 

12 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną i utrzymania stałej 

temperatury (+) 25°C (+/- 2°C).    

Spełnienie niniejszego kryterium musi zostać poparte: 
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- opisem Przedmiotu Najmu, w tym informacjami technicznymi co do metody utrzymania 

zadanej temperatury oraz potwierdzeniem, że Przedmiot Najmu jest przystosowany do 

przechowywania próbników z benzyną zgodnych z przedstawioną w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym specyfikacją,  

- opisem proponowanego sposobu mierzenia i archiwizacji zadanej temperatury 

(Zamawiający zakłada możliwość automatycznego - zdalnego – jak również ręcznego 

mierzenia temperatury przez Wynajmującego co najmniej 2 razy dziennie (w odstępach nie 

krótszych niż 10 godzin) i prowadzenie historii weryfikacji temperaturowej w formie papierowej 

lub elektronicznej,   

- dokumentacją zdjęciową Przedmiotu Najmu. 

W celu spełnienia powyższych wymagań, Oferenci mogą wykorzystać wzór załącznik nr 

4 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

W ramach oceny niniejszego kryterium, Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia 

wizji lokalnej oferowanego Przedmiotu Najmu w trakcie etapu oceny technicznej otrzymanych 

ofert. 

 

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów dostępu lub dostarczenia oferty nie zawierającej 

wymaganych elementów – Zamawiający 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 „spełnia / nie-spełnia”. 

 

X. KRYTERIA OCENY 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 

1. 

Cena za 4-miesięczy okres 

wynajmu powierzchni w 

komorze klimatycznej, 

analogicznym urządzeniu lub 

pomieszczeniu utrzymującym 

stałą temperaturę (+) 25°C (+/- 

2°C) dla 12 próbników 

metalowych o pojemności 3,8 

litra wypełnionych benzyną 

80 pkt 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z 

wynikami wyliczenia wskaźnika (max. 100 pkt) 

𝑊𝑐 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑟
 ×  100 ×  80%  

Gdzie: 

Wg – waga ceny 

Cmin – cena najtańszej oferty 

Cr – cena rozpatrywanej oferty 

2. 

Odległość w kilometrach 

oferowanego miejsca 

Przedmiotu Najmu od Zakładu 

Produkcyjnego PKN ORLEN 

S.A. w Płocku. 

15 pkt 

Odległość liczona będzie z wykorzystaniem 

wskazań portalu www.maps.google.pl – w 

ramach najkrótszej trasy liczonej od 

oferowanej lokalizacji Przedmiotu Najmu do 

Bramy nr 1 Zakładu Produkcyjnego PKN 

ORLEN S.A. w Płocku (ul. Chemików 7, 09-

411 Płock), z zaokrągleniem „w dół” do 

pełnych kilometrów. 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z 

wynikami wyliczenia wskaźnika (max. 15 pkt) 
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𝑊𝑛 =
𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑟
 ×  100 ×  15%  

Gdzie: 

Wn – waga odległości 

Nmin – najkrótsza odległość lokalizacji 

Przedmiotu Najmu spośród złożonych oferty 

wyliczona zgodnie z opisem powyżej  

Nr – odległość Przedmiotu Najmu 

rozpatrywanej oferty wyliczona zgodnie z 

opisem powyżej  

3.  

Proponowany sposób 

przechowywania próbników 

(pionowo/poziomo) 

5 pkt 

Punktacja będzie przyznawana w zależności 

od możliwości przechowywania próbników 

metalowych w ramach Przedmiotu Najmu, tj.: 

- możliwość przechowywania próbników 

pionowo – 5 pkt. 

- konieczność przechowywania próbników 

poziomo – 0 pkt. 

Razem 100 pkt  

 

Przedstawione warunki handlowe mogą podlegać (zgodnie z decyzją Zamawiającego) negocjacjom w 

trakcie realizacji procesu wyboru Wykonawcy. 

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze Wykonawcy lub opatrzona pieczątką 

firmową.  

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby nie 

posiadające takich uprawnień zgodnie z dołączonym dokumentem rejestrowym, Wykonawca 

zobowiązany jest do dołączenia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa lub 

upoważnienia do występowania w jego imieniu przez osobę/osoby podpisujące ofertę). 

 

Oferta powinna zawierać: 

a) Część formalno-merytoryczną oferty: 

a. Co najmniej: nazwę  adres Wykonawcy oraz numer Zapytania ofertowego 

(PKN/2/003176/17); 

b. Informacje i załączniki o których mowa w rozdziale IX niniejszego Zapytania 

ofertowego; 

c. Informacje o lokalizacji (adres) oferowanego Przedmiotu Najmu oraz proponowanego 

sposobu przechowywania próbników metalowych (pionowo/poziomo); 

d. Termin związania ofertą, nie krótszy niż 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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jednokrotnego wezwania Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o 

okres nie dłuższy niż 30 dni. 

b) Część handlową zawierającą: 

a. Cenę netto wykonania przedmiotu Zamówienia, którą należy obliczyć uwzględniając 

pełny zakres Zamówienia określony w niniejszym Zapytaniu ofertowym dla 4 

miesięcznego okresu wynajmu; 

b. Cenę jednostkową (miesięczną) wynajmu Komory klimatycznej, w przypadku 

wydłużenia okresu wynajmu powyżej zakładanych 4 miesięcy; 

c. Proponowane ceny powinny obejmować wszystkie składniki cenowe związane z 

wynajmem Przedmiotu Najmu w zadanym okresie.  

d. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one 

przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, 

obowiązującego w dniu wystawienia oferty; 

e. Proponowane warunki płatności; 

f. Proponowany wzór regulaminu wynajmu Przedmiotu Najmu (o ile Wykonawca 

posługuje się takowym i zastrzega konieczność jego dołączenia do wiążącej Umowy), 

z zastrzeżeniem, iż regulamin ten nie będzie stał w sprzeczności z postanowieniami 

Umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a regulaminem rozstrzygające 

będą postanowienia Umowy; 

g. Przedstawione warunki handlowe mogą podlegać (zgodnie z decyzją Zamawiającego) 

negocjacjom w trakcie realizacji procesu wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega możliwość zadania pytań Wykonawcom dotyczących powyższych aspektów 

ofert, w ramach przeprowadzanego procesu wyboru Wykonawcy.  

 

XII. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

W związku z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, dla celu złożenia oferty Wykonawca musi 

wykorzystać platformę zakupową PKN ORLEN S.A. – CONNECT.  

Przedmiotowe postępowanie ofertowe znajduje się pod linkiem: 

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/124178/supplier/status 

 

W celu umożliwienia złożenia oferty, dla Wykonawców, 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 w trakcie procesu oceny ofert. 

Wiążące oferty należy złożyć w terminie do 03.10.2017 roku do godziny 18:00. 

 

XIII. PYTANIA I KONTAKT Z PKN ORLEN 

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego, prosimy kierować za 

pomocą  Platformy Zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT.  

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/124178/supplier/status
https://connect.orlen.pl/app/register/start
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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.   

Wszelkie pytania dotyczące zasad funkcjonowania oraz składania ofert na Platformie Zakupowej PKN 

ORLEN S.A. – CONNECT, prosimy kierować do Jarosława Sulkowskiego mailowo na adres: 

jaroslaw.sulkowski@orlen.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48 663-631-011. 

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 postępowania ofertowego zostaną opublikowane w terminie do 90 dni od daty zakończenia 

składania ofert w sposób, w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe, tj. m.in. poprzez ich 

umieszczenie: na Platformie Zakupowe PKN ORLEN S.A. – CONNECT, 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. Zamawiający zastrzega, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę regulaminu 

wynajmu (o którym mowa w rozdziale XI punkt b) ppkt f.), przed podpisaniem Umowy, 

możliwość negocjacji zapisów ww. regulaminu wynajmu. W przypadku jeżeli Zamawiający 

wraz z Wykonawcą nie ustalą akceptowalnego dla obu stron kształtu regulaminu wynajmu, 

Zamawiający zastrzega możliwość podpisania Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

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. W sytuacji, gdy wybrany w ramach postępowania Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania Umowy z kolejnym 

Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

5. 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. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy 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 września 

2016r. 

https://connect.orlen.pl/
https://connect.orlen.pl/app/dashboard
mailto:jaroslaw.sulkowski@orlen.pl
http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Dotacje/Strony/default.aspx
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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8. 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 regulacji 

obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że Zamawiający zobowiązał 

się do m.in. 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 

Wykonawców. Wykonawcy przedkładając ofertę w ramach Zapytania ofertowego potwierdzają 

akceptację ww. zasad. 

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja próbników metalowych. 

2) Karata charakterystyki benzyn. 

3) Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków dostępu, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 

Zapytania ofertowego. 

4) Wzór opisu Przedmiotu Najmu (o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 Zapytania ofertowego).

  

 


