Płock, dnia 23 lutego 2011 r.

Zapytanie o informację nr: 70/PK/ZOL/2011

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS:
0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25
zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT
zaprasza do złoŜenia Oferty w projekcie „Transport drogowy towarów na rzecz PKN
ORLEN S.A. oraz wybranych Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN”

Szanowni Państwo,
W imieniu PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN zapraszam do złoŜenia
ofert informacyjnych. Wstępne postępowanie ma na celu analizę rynku pojazdów
wymaganych do realizacji przewozów dla Koncernu oraz Grupy Kapitałowej, a w razie
potrzeby zakwalifikowanie firm, które zostaną wpisane na długą listę potencjalnych
usługodawców

zapraszanych

do

postępowania

wyboru

dostawcy

na

świadczenie

przedmiotowych usług.
Szczegółowe informacje oraz wymagania od potencjalnego przewoźnika znajdują się poniŜej

Specyfikacja
1. Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN na rzecz których prowadzone jest przedmiotowe
postępowanie:
a. PKN ORLEN S.A.,
b. Anwil S.A.,
c. ORLEN Oil Sp. z o.o.,
d. ORLEN Asfalt Sp. z o.o.,
e. ORLEN Gaz Sp. z o.o.,
f.

IKS Solino S.A.

g. Rafineria Trzebinia S.A.
h. Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
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2. Potrze by transportowe poszczególnych Spółek GK
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Warunki niezbędne do rozpatrzenia złoŜonej oferty informacyjnej
Językiem Oferty powinien być język polski.
Oferent składając Ofertę musi zapewnić, Ŝe dokładna identyfikacja firmy, określenie „Oferta”
oraz podpisy osób upowaŜnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego
postępowania ofertowego znajdą się na przekazanych dokumentach.
Oferta powinna składać się z następujących informacji:
1. Nazwa Firmy, adres, telefon, fax, e-mail.
2. Nazwiska osób reprezentujących Firmę.
3. Wskazanie osoby kontaktowej, z którą naleŜy kontaktować się w sprawie złoŜonej Oferty –
imię i nazwisko, telefon, e-mail.
4. Wypełniony załącznik do niniejszego Zapytania o informację zawierający ilości
poszczególnych pojazdów wymaganych dla wskazanych Spółek GK.

Sposób złoŜenia oferty
1. Oferta musi być przesłana drogą elektroniczną na adres e-mailowy Przewodniczącego
Zespołu Oceniającego – Piotr.Kulaga@orlen.pl
2. Dokumenty w formie elektronicznej mogą być zapisane w formatach plików: .doc, .xls, .pdf,
3. Oferta nie moŜe przekraczać 4,5 MB rozmiaru (z uwagi na ograniczenia transferu
serwerów pocztowych). Jeśli dokumentacja ma większy rozmiar naleŜy ją podzielić na
większa ilość maili jednak w pierwszej wiadomości naleŜy napisać ilu mali naleŜy się
spodziewać,
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4. Dokumentacja w formie elektronicznej, zawierająca pliki w formatach podanych powyŜej,
musi być zgodna z MS Office wersja 98 do 2003

Ostateczną datą składania ofert informacyjnych jest 14 marzec 2011
W trakcie przygotowania oferty informacyjnej, oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania
dotyczące niniejszego postępowania ofertowego.
Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres
Piotr.Kulaga@orlen.pl. Odpowiedzi zostaną przesłane do oferenta w miarę moŜliwości
niezwłocznie, z zastrzeŜeniem jak poniŜej.
Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez
podania przyczyn

ZastrzeŜenia
1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Oferent.
NiezaleŜnie od wyników akcji, PKN ORLEN S.A. i Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN nie
będą odpowiedzialne, ani dłuŜne w jakikolwiek sposób, kosztów lub strat poniesionych
przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złoŜeniem oferty informacyjnej.
2. PKN ORLEN S.A. i Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zastrzegają, iŜ niniejsze zapytanie o
informację nie stanowi zaproszenia do procesu przetargowego. Państwa oferty będą
źródłem informacji, które pomogą w podjęciu dalszych decyzji dotyczących transportu
drogowego w PKN ORLEN S.A. i Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.
3. PKN ORLEN S.A. i Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zastrzegają sobie prawo do
dowolnego wyboru podmiotów, które ewentualnie zostaną zaproszone do formalnego
procesu wyboru dostawców

Z powaŜaniem,

Piotr Kułaga
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości – pozostaję do Państwa dyspozycji.
tel. (24) 256 77 14
kom 691 991 882
E-mail: Piotr.Kulaga@orlen.pl
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