Płock, dnia 15-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/10/2018
1. Zamawiający:
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel. 24 256 52 63
NIP: 774-293-72-08
REGON: 140594258
2. Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest :

Zakup i dostawa kalendarzy na 2019 rok zgodnie z załączoną specyfikacją.
3. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
 podstawowe informacje o Państwa firmie (dokładna nazwa firmy, adres, nr telefonu kontaktowego, adres email, NIP, osoba kontaktowa),
 potwierdzenie zapoznania się i akceptacji warunków Zapytania ofertowego,
 oświadczenie, że względem firmy nie wszczęto postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub
upadłościowego,
 oświadczenie, że nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie egzekucyjne,
 oświadczenie o trwających/toczących się sporach oferenta z PKN ORLEN S.A. i/lub Spółkami GK,
 oświadczenie oferenta o istnieniu lub braku powiązań kapitałowych i osobowych z PKN ORLEN S.A. i/lub
Spółkami GK,
 pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad prezentowanych w Kodeksie Postępowania dla
Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN.
 mile widziane referencje.
4. Warunki handlowe:







płatność: przelew 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury,
wycena powinna zawierać cenę netto,
waluta oferty: PLN,
termin realizacji: grudzień 2018 rok,
dostawa: na koszt Dostawcy,
ważność oferty: 60 dni. Na życzenie Zamawiającego Oferent zobowiązuje się do przedłużenia terminu
ważności oferty. Prośbę taką Zamawiający może skierować do Oferenta w formie pisemnej przed upływem
pierwszych 60 dni ważności oferty.

5. Dodatkowe informacje:
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena netto wyrażona w PLN.
Zamawiający dopuszcza zamówienia częściowe oferowanego asortymentu.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
Tel. (24) 256 64 01
www.orlencuk.pl

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Krzysztof Kowalski
Członek Zarządu – Marcin Mauer
KRS 0000262301, REGON 140594258
NIP 774-293-72-08
Konto bankowe Bank Pekao S.A.
64 1240 5282 1111 0000 4892 8339
Kapitał Zakładowy: 6.000.000 PLN

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
zapytaniu.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi ponosi Oferent. Niezależnie od wyników
postępowania procesu ofertowego, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna ani
dłużna w jakikolwiek sposób za koszty lub straty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Zapewniamy, że pozyskane informacje będą traktowane przez Spółkę jako chronione, nie będą rozpowszechniane i
będą wykorzystywane wyłącznie na jej potrzeby. Przesłane materiały nie będą zwracane.
Jednocześnie wymagamy, aby informacje uzyskane od Spółki w trakcie postępowania były traktowane jako
chronione. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu
złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru
podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych
odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze lub w części zakresu
złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia procesu wyboru
dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają
zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66i n. k.c.
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega, że Umowa z wybranym Dostawcą zostanie zawarta z
chwilą potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.Termin złożenia oferty i dane kontaktowe:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 19-10-2018 (piątek) do godz. 12:00, w siedzibie Spółki: ul.
Łukasiewicza 39, 09-400 Płock pok. nr B30 / 5 piętro, lub drogą elektroniczną na adres:
magdalena.soltysiak@orlen.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia bez rozpatrywania ofert
złożonych po ww. terminie.
Zamawiający powiadomi Oferentów o wyniku postępowania na wskazany w Ofercie adres e-mail.
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Magdalena Sołtysiak, tel. 24 256 52 63; +48 601 651 268.
Na stronie www.orlencuk.pl
link: http://www.orlencuk.pl/PL/Zapytania%20ofertowe/Strony/Dokumenty%20do%20pobrania.aspxwww.orlencuk.pl
do pobrania następujące dokumenty:
1.
Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN.
2.
Oświadczenia do Postępowania Ofertowego.
3.
Klauzula Informacyjna.
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SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.

KALENDARZ KSIĄŻKOWY
Format B5 (250 x 176 mm)
Papier: biały
Registry: tak
Układ: dzienny
Wkładka / kalendarium: tak
Gumka na długopis: tak
Rocznik: tak
Logo: tak, tłoczenie, posiadamy matrycę
Okładka: oprawa łączona (węższy pasek od lewej: kolor bordo lub czerwony, szerszy pasek od prawej:
szary lub srebrny) – proszę wskazać rodzaj oprawy

Ilość: 140 sztuk
2.

KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Główka: wypukła, folia błysk
Główka: Wg projektu przedstawionego przez Oferenta uzgodnionego ze Zleceniodawcą
Logo: dwa kolory
Plecki: kolor uzależniony od projektu główki
Stopka: na dole z danymi Spółki, jeden kolor
Okienko na datę przesuwane
Ilość: 181 sztuk
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3.

PLANER NA BIURKO
Format: ok. 50 x 35 cm
Ilość kartek: 30
Klejony na dole
Logo: tak, dwa kolory
Kalendarium: 2018 rok i 2019 rok
Wg projektu przedstawionego przez Oferenta uzgodnionego ze Zleceniodawcą
Ilość: 212 sztuki

4.

KALENDARZ BIURKOWY
Format: poziomy (namiocik)
Logo: nie
Na spirali
Ilość: 207 sztuki
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