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Ogłoszenie o zakupie 

realizowanym na podstawie Instrukcji Zakupowej RUCH S.A. 
 

Procedura zakupowa prowadzona jest z zachowaniem zasad określonych w Ogólnych Warunkach, oraz 

w Kodeksie postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN (dokument dostępny na stronie: 

https://ruch.com.pl/oferty-zakupowe). 

 

Nazwa zakupu: „Zakup kartonów na potrzeby magazynu CL -Katowice.” 

 

Numer zakupu: 0002/2022 

1. Zamawiający/Organizator postępowania: 

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

RUCH S.A. ul. Annopol 17a, 03-263 Warszawa 

2. Przedmiot zakupu: 

Zakup kartonów na potrzeby magazynu CL-Katowice. 

2.1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1.2. Karton o wymiarach długość 395mm, szerokość -395mm, wysokość -290mm, klapy składające 

się ze sobą pomiędzy warstwami harmonijka dosyć stabilna, uniemożliwiająca zapadanie się 

kartonu. Gęstość tektury – min. 395 g/m³. Dostawy bezpośrednie do magazynu w Katowicach 

(adres: Ul. Inwestycyjna 15, 41-208 Sosnowiec). Planowana realizacja umowy w partiach po 

5500szt.  

2.1.3. Termin realizacji zakupu:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 

wyczerpania kwoty wynikającej z umowy co nastąpi pierwsze. 

3. Wymagania dotyczące Wykonawców 
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3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu:  

3.1.2. potwierdzenie przez Oferenta zapoznania się i akceptacji Kodeksu postępowania dla 

Dostawców, 

3.1.3. oświadczenie Oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, 

likwidacyjnego lub upadłościowego, ani nie toczy się w stosunku do niego postępowanie 

egzekucyjne, 

3.1.4. oświadczenie Oferenta o trwających/toczących się sporach Oferenta z GK ORLEN, 

3.1.5. oświadczenie Oferenta o istnieniu lub braku powiązań kapitałowych i osobowych z RUCH i/lub 

Spółkami (Załącznik nr 1), 

3.1.6. oświadczenie Oferenta, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze 

Oferenta, 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 RUCH lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na wybór danej 

oferty zgłoszonej w ramach Postępowania zakupowego,    

3.1.7. dołączenie danych pozwalających na ocenę wiarygodności finansowej Oferenta wg. Załącznika 

Nr 2, 

3.1.8. RUCH S.A. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

3.1.9. osoby właściwe po stronie Kupującego do udzielania odpowiedzi na pytania składane przez 

Oferentów: 

-warunki merytoryczne: Mirosław Martyniak Miroslaw.Martyniak@ruch.com.pl 

                                            Marzena Skirzyńska Marzena.Skirzynska@ruch.com.pl 

- warunki handlowe: Halina Chustecka Halina.Chustecka@ruch.com.pl 

 

4. Informacje dotyczące oceny ofert 

4.1. Kryteria oceny ofert: cena - 100%. 

5. Składanie ofert 

5.1. Termin składania ofert: 11.05.2022, do godz. 12.00 

5.2. Miejsce składania ofert:  

a) oferty elektronicznie należy przesłać na adres: halina.chustecka@ruch.com.pl 

tel.  504 075 131 

b) Oferty papierowe w siedzibie Spółki z opisem: 

mailto:Miroslaw.Martyniak@ruch.com.pl
mailto:Marzena.Skirzynska@ruch.com.pl
mailto:Halina.Chustecka@ruch.com.pl
mailto:halina.chustecka@ruch.com.pl
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Nadawca: ………………………… 

Adresat: RUCH S.A. 

Ul. Annopol 17A 

03-263 Warszawa 

OFERTA na: 

Zakup kartonów na potrzeby magazynu CL -Katowice.  

Nr 0002/2022 

Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. 11.05.2022 r., godz. 12.00 
 

5.3. Oferta powinna być w formacie .pdf, zabezpieczona hasłem, które należy przesłać na numer 

kontaktowy w dniu składania ofert, ale po terminie składania ofert. 

5.4.  Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich, w wartościach netto. 

5.5. Termin płatności – minimum 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.   

5.6. Oferta powinna być ważna przez okres min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

5.7. Oferta powinna być złożona przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Oferenta na kwotę co najmniej w wysokości wartości przedmiotu oferty brutto. 

5.8. Oferta musi zawierać jednostkową cenę netto zgodnie z zakresem określonym w  Załączniku nr 3. 

5.9. Otwarcie ofert jest niejawne.  

 

6. Informacje dodatkowe 

6.1. Wymagania dotyczące Wadium: brak 

6.2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia poniższych informacji swoim pracownikom, 

współpracownikom oraz przedstawicielom, których dane udostępnia w związku z postępowaniem 

ofertowym. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą 

fizyczną oraz pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli Oferenta w procesie składania 

ofert spółce „RUCH” S.A. wymagane zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”): 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez „RUCH” S.A. w następujących celach: 

a) w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi – w celu podjęcia działań na żądanie 

Oferenta przed zawarciem umowy pomiędzy Oferentem a „RUCH” S.A., na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO;  
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b) w przypadku pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli Oferenta – w celu 

zapoznania się przez „RUCH” S.A. z ofertą składaną przez Oferenta, weryfikacji przedstawionych 

informacji oraz prowadzenia negocjacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes „RUCH” S.A., 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń wynikających z przedstawionej przez 

Oferenta oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes „RUCH” S.A., na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na „RUCH” S.A. w związku z postępowaniem 

ofertowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 


