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WSTĘP
1.1.

CAOLIN SP. Z O.O.

Ideą powstania Spółki jest przejęcie procesu organizacji łańcucha dostaw od
producentów wyposażenia wnętrz (m. in. zakładów CERSANIT S.A, OPOCZNO I) w celu
zwiększenia efektywności procesów.
Caolin Sp. z o.o. poprzez Centrum Obsługi Biznesowej (COB) świadczy usługi z
zakresu
obsługi
biznesowej
łańcucha
dostaw
(m.
in.
Magazynowania
i logistyki) oraz wsparcia sprzedaży dla branży wyposażenia wnętrz, a w szczególności
wyposażenia łazienek.
Działalność Caolin Sp. z o.o. prowadzona jest na rynku polskim oraz poza granicami
kraju. Głównym kierunkiem zagranicznej obsługi będą rynki Europy Wschodniej (Rosja,
Ukraina) oraz kraje Unii Europejskiej (m. in. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja,
Węgry, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania).
Cele Caolin Sp. z o.o. to: budowa silnej organizacji gospodarczej o zasięgu
ogólnoeuropejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku łańcucha
dostaw wyposażenia wnętrz i w konsekwencji zapewniającej długofalowy, stabilny wzrost
wartości firmy.
1.2.

Cel i zakres zapytania

Caolin Sp. o.o. obejmuje swoim zasięgiem kilka jednostek organizacyjnych oraz
krajów. Działalność Caolin Sp. z o.o. prowadzona jest na rynku polskim oraz poza granicami
kraju. Głównym kierunkiem zagranicznej obsługi są kraje Unii Europejskiej (m. in. Litwa,
Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Francja, Wielka
Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania). Caolin Sp. z o.o. prowadzi dystrybucje produktów oraz
dostawy surowców dla fabryk z Grupy Kapitałowej Cersanit znajdujących się między innymi
w Krasnymstawie, Opocznie, Wałbrzychu i Starachowicach oraz częściowo poza terenem
Polski to jest na Ukrainie, w Rosji, Rumunii i Niemczech.
Podstawowym celem firmy Caolin Sp. z o.o. jest selekcja i wybór grupy
doświadczonych podwykonawców transportowych posiadających odpowiednie zasoby
personalno-techniczne, wystarczającą ilość środków transportu konieczna do realizacji stale
rosnących wolumenów transportowych oraz wykwalifikowana kadrę administracyjna i
zaplecze osobowe w postaci doświadczonych kierowców.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy ciężarowego transportu drogowego
surowców luzem (naczepy typu wywrotka) dla następujących lokalizacji na terenie Polski tj:
• Zakład produkcyjny Opoczno I Sp. z o.o
w Opocznie
• Zakład produkcyjny CERSANIT IV sp. z o.o. w Krasnymstawie
• Zakład produkcyjny CERSANIT III S.A.
w Wałbrzychu
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Zapytanie ofertowe obejmuje:
• Transport ciężarowy surowców luzem naczepami typu wywrotka
fabryk w Opocznie, Wałbrzychu i Krasnymstawie
Dane ilości ton na rok 2018 zawarte w załączniku nr 1
1.3.

-

dostawy do

Podstawowe oczekiwania

Niniejsze zapytanie jest kierowane szczególnie do firm transportowych posiadających własny
tabor transportowy jakkolwiek w swoim zakresie dopuszcza do udziału w przetargu firmy
spedycyjne na stale związane umowami kontraktowymi z podwykonawcami transportowymi.
Minimalne oczekiwania CAOLIN Sp. z o.o. w stosunku do wielkości posiadanego taboru to
zapewnienie:
• co najmniej 1-2 czyste naczepy typu wywrotka dziennie,
Intencją CAOLIN Sp. z o.o. jest wyłonienie grupy stałych podwykonawców transportowych
w dystrybucji krajowej.
Podstawowe oczekiwania firmy Caolin Sp. z o.o. związane ze współpracą
z operatorem transportowym to miedzy innymi :
-

terminowości w zakresie podstawienia środka transportu,
terminowości w zakresie dostaw,
możliwości podpisania kontraktu na minimalny okres do 1 roku,
elastyczności w zakresie podstawiania środków transportu,
zapewnienia odpowiedniej liczby środków transportu,
zabezpieczenie odpowiedniej obsługi administracyjnej (stała osoba
kontaktowa, bezpośredni kontakt z kierowcą),
zobowiązania do pokrywania wszystkich kosztów reklamacji wynikłych
z uszkodzeń w transporcie,
poniesienia kosztów wynikłych z opóźnień dostaw,
przedstawienia polityki rabatowej,
chęci partnerskiej współpracy i rozwijania się wraz z firmą
Caolin Sp. z o.o.

• przedstawienie oferty według załączonego projektu cennika zał nr 2

2.

Podstawowe informacje ilościowe
2.1 Dane asortymentowe
Rodzaj asortymentu – surowiec luzem (gliny, skalenie, piasek)
2.2 Wolumeny

Wszystkie informacje dotyczące ilości i rodzaju surowca dla
zakładów produkcyjnych odnajdziecie Państwo w załączonym pliku tj.

poszczególnych
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▪ Plik ,, zestawienie ilości na rok 2018’’- zawierający dane ilości i rodzaj surowca dla
poszczególnych zakładów produkcyjnych
3.

Zasady współpracy Caolin Sp. z o.o.
3.1 Postanowienia Ogólne
• Zleceniobiorca gwarantuje należyte wykonanie zleconych usług zgodnie z ustalonymi
przez strony procedurami, z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem
zawodowego charakteru swojej działalności.
• Zleceniobiorca gwarantuje podstawianie pod załadunek samochodów będących w
należytym stanie technicznym, posiadających wszystkie dokumenty i zezwolenia
niezbędne do transportu, dokąd będzie wykonywana usługa, odpowiadających
wymogom dopuszczenia do ruchu na terenie Polski.
• Dostawa towaru musi odbywać się zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i prawa
przewozowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
• Przejecie do realizacji i dostawa towaru poza granice Polski musi odbywać się zgodnie
z konwencja CMR
• Wykonując usługi zlecone przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo korzystać z
podwykonawców pracujących na jego rzecz. Przekazanie wykonania zlecenia
podwykonawcy nie wymaga oddzielnej zgody Zleceniodawcy. Jednocześnie
Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z umową
wykonanie wszystkich zleconych mu przez Zlecającego usług bez względu na to czy
zostały one wykonane jego siłami , czy też przez jego podwykonawców.

3.2 Obowiązki i prawa Zleceniobiorcy
• Zleceniobiorca

jest

zobowiązany

podstawiać

samochody

pod

załadunek

w uzgodnionym terminie zgodnie ze Zleceniem otrzymanym od Zleceniodawcy.
• Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć towar do wskazanego przez Zleceniodawcę
miejsca w ustalonym terminie.
• Kierowca

Zleceniobiorcy

ma

obowiązek

być

obecnym

przy

załadunku

i zachowywać się zgodnie z instrukcją załadunkową. Prawidłowość załadunku
kierowca potwierdza własnoręcznym podpisem w krajowym liście przewozowym.
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• Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania awizacji (w formie upoważnienia
zawierającego dane samochodu i kierowcy) samochodów podstawianych pod
załadunek.
• Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić monitoring dostaw i sporządzać raporty
dzienne przedstawiające stopień realizacji wysyłek oraz na żądanie przekazywać te
raporty Zleceniodawcy, jak również przekazywać Zleceniodawcy na żądanie
zestawienia wysyłek w danym okresie.
• Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy
o ewentualnych przeszkodach, które mogą opóźnić lub uniemożliwić wykonanie
poszczególnych Zleceń.
• Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nie
podstawienia lub opóźnionego podstawienia zamówionego środka transportu.
• W przypadkach opóźnień w podstawieniu środka transportu, opóźnień w dostawie
oraz braku realizacji przyjętego zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty
kar umownych wyszczególnionych w indywidualnych zleceniach transportu.
• Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć Zleceniodawcy wszystkie dokumenty
związane z przewozem ładunku oryginalnie potwierdzone przez odbiorcę towaru wraz
z fakturą za wykonaną usługę.
• Zleceniobiorca gwarantuje poufność wszystkich dokumentów przewożonych razem
z towarem, chyba że Zleceniodawca zadecyduje inaczej.
• Zleceniobiorca jest zobowiązany terminowo rozliczać się ze Zleceniodawcą ze
wszystkich otrzymanych dokumentów transportowych w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia podjęcia ładunku.
• W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia towaru lub rozbieżności w towarze
stwierdzonych

u

odbiorcy w

dostawie

realizowanej

przez

Zleceniobiorcę,

Zleceniobiorca lub jego kierowca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania
informacji do Zleceniodawcy. Zleceniobiorca lub jego kierowca jest zobowiązany do
uczestniczenia w czynnościach związanych z ustaleniem stanu przesyłki w przypadku
utraty, ubytku, uszkodzenia lub innych rozbieżności dotyczących stanu przesyłki
niezależnie od miejsca wystąpienia w/w okoliczności.
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• Zleceniobiorca ponosić będzie odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań
wynikających z treści ust. poprzedniego. Niezależnie, Zleceniobiorca zapłaci karę
umowną za naruszenie zobowiązania o którym mowa w ust. poprzednim w wysokości
3000 PLN netto.
• Zleceniobiorca potwierdza, że posiada ubezpieczenie OCP lub OCS na sumę 300000
PLN.

3.3 Obowiazki i prawa Zleceniodawcy
• Przewóz towaru będzie wykonywany na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych
elektronicznie bądź faksem upoważnionym osobom.
• Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania upoważnionemu do odbioru towaru
kierowcy Zleceniobiorcy kompletu dokumentów przewozowych w szczególności
krajowego listu przewozowego lub CMR – u posiadającego wszelkie niezbędne dane
potrzebne do realizacji Zlecenia
• Zleceniodawca ma prawo odmowy załadunku, jeżeli samochód podstawiony przez
Zleceniobiorcę nie spełnia wymagań niezbędnych przy przywozie ładunków
Zleceniodawcy a w szczególności stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia lub
zniszczenia ładunku.
• Zleceniobiorca poinformuje odbiorcę o planowanej dacie dostawy towaru.
Zleceniodawca zgadza się na bezpośrednie kontakty Zleceniobiorcy z odbiorcą, jeżeli
ma to na celu polepszenie organizacji współpracy pomiędzy stronami umowy.
4.

Inne
4.1 KPI

Proponowane wskaźniki kontroli i rozliczania wymagań jakościowych w okresie
miesięcznym:
-

Terminowość dostaw towaru do zakładów produkcyjnych – 99,00%
Poziom ilości reklamacji z powodu nienależytego wykonania usługi – 0,1%

Firma Caolin Sp. z o.o. pozostawia oferentom możliwość zaprezentowania własnej
propozycji rozliczania wskaźników jakościowych i wydajnościowych .
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Warunki płatnosci

Obowiązujący termin płatności w Caolin Sp. z o.o. to 60 dni od daty otrzymania
faktury wraz z oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi odbiór dostawy (list
przewozowy, CMR, packing list).

4.3

Ubezpieczenie

Wszyscy oferenci musza przedstawić ważne i opłacone ubezpieczenie OCS i/lub OCP
na minimalna kwotę 300 000 PLN za zdarzenie .
4.4

IT system

Oferenci powinni dysponować odpowiednimi narzędziami technicznymi w zakresie
oprogramowania i hardware IT określonymi w dalszej fazie negocjacji zapewniającymi
w przyszłości firmie Caolin swobodna wymianę danych i dostęp do tychże.
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Harmonogram i Plan Komunikacyjny

Firma Caolin proponuje następujący harmonogram dotyczący składania propozycji do
niniejszego zapytania ofertowego:
-

wysłanie zapytania ofertowego przez firmę Caolin Sp. z o.o.- do 31.12.2017
analiza zapytania i ewentualne pytania -Oferenci- 02.01.2018 -12.01.2018
przedstawienie pisemnej propozycji przez Oferentów - do 19.01.2018
analiza złożonych dokumentów i propozycji Caolin Sp. z o.o – do 26.01.2018
rozpoczęcie współpracy – termin do ustalenia indywidualnie z Oferentami

Wszystkie pytania i oferty należy składać wg załączonego planu komunikacyjnego tj.
na ręce Waldemara Szymańskiego oraz Mariusza Pacaka (zgodnie z danymi teleadresowymi)
oraz w nieprzekraczalnych terminach podanych w harmonogramie przetargu.

Przygotowane przez:
Waldemar Szymański
Lider Zespołu Spedycji
kom+48 665659619
waldemar.szymanski@caolin.pl

4.6

Mariusz Pacak
Kierownik Spedycji
kom+48 600976711
mariusz.pacak@caolin.pl

Zatwierdzone przez:
Paweł Kaluźny
V-ce Prezes Zarządu
Pawel.kaluzny@caolin.pl

Oświadczenie o poufnosci danych

Firma Caolin Sp. z o.o. zarejestrowana XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr
KRS 0000460696 dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, .Wysokość kapitału zakładowego spółki:
1 600.000 PLN w całości opłacony z siedzibą w Opocznie przy ulicy Przemysłowej 7 zwana
dalej Oferentem, deklaruje chęć i wole uczestniczenia w organizowanym przez firmę Caolin
Sp. z o.o. procesie przetargowym na obsługę transportowa .
Zgodnie z tą deklaracja oferent zobowiązuje się przestrzegać następujących
warunków:
•

Oferent zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne przedsiębiorstwa, dane osobowe lub inne informacje dotyczące firmy
Caolin Sp. z o.o. i otrzymane od Caolin Sp. z o.o. w trakcie procesu przetargowego.

•

Oferent oświadcza, ze będzie wykorzystywać Informacje jedynie w celach
przygotowania oferty, w tym oceny możliwości realizacji projektu stanowiącego
przedmiot procesu przetargowego.
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•

Oferent deklaruje, ze podejmie wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna
z osób otrzymujących informacje i dane nie ujawni tych informacji ani ich źródła
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody od Caolin Sp. z o.o.

•

Oferent zobowiązuje się, ze wszelkie informacje przekazane w procesie
przetargowym a także w trakcie trwania przygotowania oferty, zostaną przekazane
jedynie swoim pracownikom zaangażowanym w projekt przygotowania oferty lub
przedsiębiorstwom zależnym, kontrolowanym przez Oferenta, wobec których
ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji
musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w zakresie współpracy w ramach
prowadzonego procesu przetargowego, przy czym, w takim przypadku Oferent
zobowiąże takie podmioty lub osoby do zachowania poufności w stopniu nie
mniejszym niż określono w niniejszym oświadczeniu.

•

Oferent zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie
rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji lub jej części, za wyjątkiem przypadków,
gdy jest to konieczne w celach oceny możliwości realizacji projektu stanowiącego
przedmiot niniejszego przetargu.

Firma Caolin Sp. z o.o. upoważnia oferenta do przetwarzania danych otrzymanych
w trakcie procesu przetargowego w celu uzyskania takich informacji, które są konieczne
dla Oferenta do przygotowania oferty, jakkolwiek zobowiązuje Oferenta do zachowania
tajemnicy powierzonej informacji.
Naruszenie postanowień zawartych w niniejszym oświadczeniu skutkować będzie
poniesieniem przez Oferenta odpowiedzialności, w szczególności na zasadach
określonych przepisami kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Waldemar Szymański
Lider Zespołu Spedycji
kom+48 665659619
waldemar.szymanski@caolin.p
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