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Szanowni Państwo, 
 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na  Stacje ładowania 

samochodów elektrycznych - PKN/2/004107/17. 

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach 

postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden 

z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy 

dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c. 

Szczegółowy zakres przedmiotu postępowania zawiera dokumentacja stanowiąca załączniki 

do zapytania, w pierwszej kolejności prosimy zapoznać się z Listem przewodnim (niniejszy 

dokument).  

Zakres postępowania obejmuje zakup Stacji ładowania samochodów elektrycznych na 

potrzeby stacji paliw oraz innych lokalizacji będących w użytkowaniu przez PKN ORLEN S.A. Zakres 

postępowania zawiera dwa rodzaje Stacji ładowania ze względu na moc: 

A. Wersja A - o łącznej możliwej mocy ładowania 144 (lub 166 – opcja cenowa z 

Gniazdem) kW – 100 kW DC i 44 (+ 22 – opcja cenowa z Gniazdem) kW AC. Stacja 

ładowania musi umożliwiać ładowanie czterech pojazdów elektrycznych równolegle 

(ładowanie symultaniczne): 

i. dwóch pojazdów DC- po jednym na złączu CCS i CHAdeMO; 

ii. dwóch pojazdów AC- po jednym na złączu i gnieździe Typ 2. 

B. Wersja B - o łącznej możliwej mocy ładowania 94 (lub 116 – wopcja cenowa z 

Gniazdem) kW – 50 kW DC i 44 (+22 – opcja cenowa z Gniazdem) kW AC. Stacja 

ładowania musi umożliwiać ładowanie przynajmniej dwóch pojazdów elektrycznych 

równolegle (ładowanie symultaniczne), w tym: 

i. przynajmniej jednego pojazdu po stronie DC; 

ii. przynajmniej jednego pojazdu po stronie AC. 

 

Dopuszcza się składanie ofert dla jednej lub dwóch wersji Stacji ładowania. 

 

Zakładana forma współpracy: umowa ramowa na czas nieokreślony z możliwością zakończenia 

współpracy zgodnie z zapisami we wzorze umowy. Poniżej określone są planowane (szacunkowe) 

ilości Stacji ładowania jakie PKN chce zamówić w 2018 roku na bazie podpisanych umów. Plany na 

dalsze lata, jak również decyzja od dalszej współpracy z wyłonionymi w niniejszym postępowaniu 

dostawcami, nie są obecnie dostępne. 

a) do 6 ładowarek wersji A, 

b) do 17 ładowarek wersji B.  
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Przed złożeniem oferty należy zapoznać się (poza niniejszym listem przewodnim) z pozostałą 
dokumentacją załączoną do postępowania tj. 

- SIWZ – zbiór dokumentów określający zakres postępowania i wymagania  

- Wzór umowy ramowej (wraz z załącznikami) – wzór umowy opisujący dokładnie warunki 
współpracy a także wymagania techniczne  - prosimy szczególnie wnikliwie przyjrzeć się wzorowi 
umowy, zawarte w nim zapisy będą egzekwowane w przypadku podpisania umowy. Wzór zawiera 
m.in.  szczegółowy opis obowiązków dostawcy (Przykład: Załącznik nr 13 określa zasady kiedy wg. 
naszego obszaru BHP  występują prace o zwiększonym zagrożeniu, dla których wymagane jest 
przejście specjalnego (bezpłatnego) szkolenia przeprowadzanego przez ORLEN Eko). 

- Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN SA 

- Cennik – do uzupełnienia przez Oferenta 

W przypadku sprzeczności zapisów między SIWZ z Wzorem umowy ramowej pierwszeństwo mają 
zapisy umowy ramowej. 

Termin ważności oferty wynosi minimum 6 m-c od daty złożenia. 
 

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT. Oferty przesłane inną drogą 

nie będą rozpatrywane i uwzględniane podczas wyboru dostawcy. Oferta musi być złożona w 

terminie wymaganym w systemie Connect w języku polskim na Platformie Zakupowej CONNECT 

https://connect.orlen.pl poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie 

wymaganych informacji/dokumentów w zapytaniu ofertowym. 
 

W ramach składanej oferty należy w pozycji „Kryteria ogólne i formalne" uzupełnić 

wymagane dane i załączyć wymienione tam dokumenty. W pozycjach Stacji ładowania 

wersja A, wersja B wylistowane są kryteria do uzupełnienia lub załączenia zawierające  

szczegółowe informację co należy zrobić w ramach danego kryterium. 
 

Dokumenty formalne i techniczne nie mogą zawierać żadnych elementów handlowych w tym 

przede wszystkim informacji o wynagrodzeniu. Jedynym miejsce gdzie Oferent powinien podawać 

ceny jest kryterium Cena i załączniki do niego. 
 

Wynagrodzenie powinno być wyrażone jako kwota netto w jednej z walut: PLN/ EUR/ USD, przy czym 

w ramach oferty wszystkie kwoty muszą być wyrażone w tej samej walucie. 

 

Minimalny termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do PKN ORLEN S.A. 

(maksymalny 60 dni). 

 

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wytycznych związanych z wizualizacją, a po akceptacji części 

technicznej danej oferty również do listy lokalizacji gdzie planowane jest zamontowanie Stacji 

ładowania, należy jak najszybciej uzupełnić dokument „Oświadczenie o zachowaniu poufności” i jego 

https://connect.orlen.pl/
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skan przesłać do PKN poprzez komendę „Zadaj pytanie zamawiającemu” w CONNECT. Dokumentacja 

odnośnie wizualizacji zostanie przekazana oferentom, którzy podpiszą oświadczenie o poufności. 

Przekazanie nastąpi w najszybszych możliwym terminie tj. przed upływem terminu na złożenie ofert, 

jednakże PKN zastrzega sobie prawo, iż w uzasadnionych przypadkach przekazanie może nastąpić po 

ocenie technicznej ofert ale nie później niż przed terminem ostatnich negocjacji. 

 

Planowaną formą współpracy jest umowa ramowa, PKN zastrzega sobie możliwość dowolnego 

podziału zakresu pomiędzy wybranych dostawców. Planuje się wybór jednego dostawcy dla Stacji 

ładowania wersja A oraz trzech dostawców dla Stacji ładowania wersja B. Planowany łączny limit 

roczny zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w ramach umów dla wszystkich obu wersji ładowarek 

to 5.200.000,00 PLN netto. Jest to kwota maksymalna na jaką PKN będzie mógł zamówić sprzęt (i 

inne usługi w ramach umowy/umów), nie deklaruje się kwot ani ilości minimalnych.  

 

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie poprzez 

Platformę CONNECT poprzez komendę „Zadaj pytanie zamawiającemu" w terminie wyznaczonym w 

systemie. W zakładce „Przejdź do Pytań i Odpowiedzi" zamieszczane będą odpowiedzi na zadane 

pytania. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje 

mu wobec PKN ORLEN S.A. prawo żądania zwrotu tych kosztów. 

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie oferty 

jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego. 
 

Zapisy dotyczące sposobu oceny ofert - formalna - techniczna - handlowa 

Oferty otwierane i ocenienia są etapami, tj. najpierw oceniania jest część formalna i poprawne oferty 

są akceptowane i dla nich następuje otwarcie części technicznej, po weryfikacji poprawności i/lub 

ewentualnych dopytaniu do Oferentów następuje ocena techniczna. Oferty spełniające wymagania 

techniczne zostają pozytywnie ocenione i są przepuszczane do oceny handlowej.  

Ocena formalna polega na weryfikacji poprawności złożonych dokumentów firmy oraz potwierdzenia 

zapoznania się z dokumentacją. W kryteriach technicznych ocenia się specyfikację oferowanego 

produktu oraz pozostałe kryteria, takie jak termin realizacji  i okres gwarancji. 

Na etapie oceny handlowej wybierani są oferenci  na podstawie najkorzystniejszej oferty, która jest 

wyliczana jest na podstawie podanych stawek w Cenniku oraz terminu płatności. Planowane są 

negocjacje na tym etapie, przy czym PKN ORLEN zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ich 

rodzaju oraz ilości etapu, dopuszczalne jest zastosowanie aukcji elektronicznej. 

 

PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do odrzucenia na poszczególnych pozycjach najwyższej oferty 

cenowej. 
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Poufność: 

Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego zapytania 

ofertowego jako poufne. 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 PKN ORLEN S.A. na 

przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności 

pozyskania ofert od podwykonawców/poddostawców, Oferent może przekazać im informacje w 

zakresie niezbędnym dla pozyskania tych ofert. 
 

 

Zastrzeżenia PKN ORLEN S.A.: 

PKN ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do: 

• Swobodnego wyboru oferenta według przyjętych kryteriów oceny, 

• Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury 

wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia wobec PKN ORLEN S.A., 

• Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich 

aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji techniczno – cenowych, 

• Przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich, 

rundy dopytania oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego, 

• Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane od PKN 

ORLEN S.A. w trakcie trwania postępowania zakupowego mają charakter wyłącznie informacyjny i 

nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy. Umowa pomiędzy PKN 

ORLEN S.A. a Oferentem zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych 

przedstawicieli obu stron, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Oferent otrzyma od PKN 

ORLEN S.A. podpisane przez PKN ORLEN S.A. egzemplarze Umowy i nie zwróci podpisanych przez 

siebie egzemplarzy Umowy do PKN ORLEN S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 

otrzymania, wówczas PKN ORLEN S.A. będzie uprawniony do złożenia Oferentowi - w terminie 

kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu wskazanego wcześniej terminu 

czternastodniowego - oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia takiego 

oświadczenia przez PKN ORLEN S.A. Umowa uważana będzie za niezawartą, 

• Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony PKN ORLEN S.A. mogą dokonać osoby 

posiadające stosowane pełnomocnictwo. 

 


