
Pełna informacja o warunkach przeprowadzenia jawnego przetargu ofert handlowych 
na sprzedaż na bazie długoterminowej oleju napędowego DT-Z/L/K2, gatunek F/C 
produkcji OAO „Naftan”, przeprowadzenie którego planuje się na 29 listopada 2018 
roku.  
 

Beloil Polska Sp. z o.o. (dalej Beloil Polska, Organizator Przetargu) zaprasza  
29 listopada 2018 roku do udziału w otwartym przetargu ofert handlowych  
na sprzedaż długoterminową oleju napędowego DT-Z/L/K2, gatunek F/C produkcji 
OAO „Naftan”:  

 

Towar 
Miesiąc 
dostawy,  
2019 r. 

Ilość ton  (+/-
10%   w opcji 

Sprzedającego) 
dostawa do 

Polski  

Ilość ton  (+/-
10%   w opcji 

Sprzedającego) 
dostawa do 

Czech, 
Słowacji  

Baza dostawy  

Olej napędowy  DT-Z-K5 gat.  F Styczeń 7 200 6 900 

DAP 
Brześć***, 

DAP Swisłocz, 
DAP Bruzgi 

****  

Olej napędowy  DT-Z-K5 gat.  F Luty 7 200 6 900 
Olej napędowy  DT-Z-K5 gat.  F Marzec 7 200 6 900 

Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. F/C* Kwiecień 7 200 6 900 
Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. C Maj 7 200 6 900 
Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. C Czerwiec 0 – 2 500** 0 – 2 500** 
Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. C Lipiec 0 – 2 500** 0 – 2 500** 
Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. C Sierpień 7 200 6 900 
Olej napędowy DT-Z/L-K5 gat. C Wrzesień 0 – 2 500** 0 – 2 500** 

Olej napędowy DT-L/Z-K5 gat.  С/F* Październik 0 – 2 500** 0 – 2 500** 
Olej napędowy  DT-Z-K5 gat.  F Listopad 7 200 6 900 
Olej napędowy  DT-Z-K5 gat.  F Grudzień 7 200 6 900 
 
* 15.04.2019 ОАО „Naftan” przewiduje przejście z paliwa zimowego na letnie bez 

okresu produkcji przejściowego typu oleju napędowego  
15.10.2019 ОАО „Naftan” przewiduje przejście z paliwa letniego na zimowe bez 
okresu produkcji przejściowego typu oleju napędowego  

 
** W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi w rafineriach białoruskich  

możliwy jest całkowity brak produktu z możliwością ewentualnej zamiany na produkt 
innego producenta z zachowaniem charakterystyk jakościowych produktu. 

 
*** W przypadku dostawy Towaru na warunkach DAP st. Brześć  możliwa jest dostawa 

towaru w wagonach europejskich o szerokości 1435 mm z przeładunkiem na terminalu 
„ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o. Usługi przeładunkowe na terminalu 
„ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o. świadczy Beloil Polska.  

 
**** W przypadku dostawy Towaru na warunkach DAP st. Bruzgi możliwa jest dostawa 
towaru w wagonach europejskich o szerokości 1435 mm z przeładunkiem na terminalu 
SOAO „Vilaris”. Usługi przeładunkowe na terminalu SOAO „Vilaris” świadczy Beloil 
Polska.  
 



Baza dostawy może być zmieniona/sprecyzowana przed datą 
przeprowadzenia przetargu.  

Możliwe jest nabycie tylko części wystawionej na Przetarg ilości Towaru. 
Przetarg odbywa się bez prawa zmiany lub wycofania złożonej oferty cenowej. 
Przetarg prowadzony jest z zastosowaniem wadium.  
 

Warunki sprzedaży Towaru: 
Organizator Przetargu: Beloil Polska Sp. z o.o., Polska  
Sprzedający: Beloil Polska Sp. z o.o., Polska 
Kupujący: Oferent uznany za zwycięzcę przetargu 
Producent: ОАО «Naftan». Sprzedający pozostawia sobie prawo do zmiany 

producenta z zachowaniem charakterystyk jakościowych produktu w okresie dostawy 
towaru.   

Jakość sprzedawanego Towaru: Olej napędowy DT-Z/L-K5, gat. F/С – jakość 
odpowiada STB  1658-2015.  

Uzgodnienie wysyłki miesięcznej partii Towaru może odbywać się w kilku 
etapach w okresie od 18 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny 
ostatecznej, przyjętego dla konkretnej uzgodnionej partii do 5 dnia miesiąca (włącznie) 
kształtowania ceny ostatecznej, przyjętego dla konkretnej uzgodnionej partii. Kupujący 
nie ma prawa zrezygnować z oferowanej ilości Towaru w przypadku otrzymania 
zawiadomienia do 5 dnia miesiąca (włącznie) kształtowania ceny ostatecznej. 

W przypadku wysłania przez Sprzedającego informacji o wielkości konkretnej 
uzgodnionej partii po 5 dniu miesiąca kształtowania ceny ostatecznej, przyjętego dla 
konkretnej uzgodnionej partii, Kupujący ma prawo zrezygnować z zaoferowanej ilości,  
pisemnie zawiadamiając o tym Sprzedającego w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od 
otrzymania informacji. W przypadku wysłania rezygnacji w terminie późniejszym niż 1 
(jeden) dzień roboczy, dodatkowo potwierdzoną ilość uważa się za przyjętą.  

Nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia ustalenia kursu 
wstępnego EUR do USD  Sprzedający i Kupujący podpisują odpowiedni Aneks do 
kontraktu na dostawę Towaru. 

Data wystawienia faktury: nie później niż 1 (jeden) roboczy dzień od daty 
ustalenia kursu wstępnego EUR do USD. 

Waluta kształtowania ceny Towaru i płatności: EUR. 
Warunki płatności: 100% przedpłata za uzgodnioną miesięczną partię Towaru w 

terminie 2 (dwóch) dni bankowych od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury. 
Istnieje możliwość przedpłaty w kilku częściach, tzn. przedpłata za partię Towaru 

bezpośrednio przed jego wysłaniem z zakładu / terminalu SOAO „Vilaris” / 
„ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o. w takim przypadku podczas  obliczania ceny 
ostatecznej będą uwzględniane koszty Sprzedającego dotyczące finansowania. Aktualna 
stopę finansowania ustala Sprzedający.  

Sposób rozliczeń: Kupujący i Sprzedający przeprowadzają wszystkie rozliczenia 
przez konta rozliczeniowe i korespondencyjne w bankach mających siedzibę  wyłącznie 
w UE. Płatności nie mogą  być  dokonywane za pośrednictwem banków i banków-
pośredników  mających kapitały amerykańskie i angielskie (np. CityBank, JPMorgan 
Chase Bank, Bank of New York, Bank of America, BNP Paribas, RBS Bank i inne). 

 
 
 



Określanie ceny na warunkach DAP Republika Białoruś.  
 

Cena Towaru na warunkach DAP granica Republiki Białoruś określana jest 
wg wzoru. 

Wzór określenia ceny wstępnej (Pr(P)) Towaru: 
Pr(P) = (Pl(P) +D )*1,1/ K(P) EUR/USD, gdzie 
 

Pl(P) – średnia ważona notowań podstawowych zaokrąglona do części setnych, z 
dni notowań od 1 do 18 (włącznie) miesiąca,  poprzedzającego miesiąc kształtowania 
ceny ostatecznej uzgodnionej partii Towaru w USD za tonę metryczną  dla odpowiedniej 
pozycji zgodnie z notowaniami agencji „Platts” w redakcji  «Platt’s European 
Marketscan”; 

D – premia zaoferowana przez Kupującego w ofercie przetargowej w USD za tonę 
metryczną na wybranej bazie dostawy; 

K(P) EUR/USD – kurs EUR do USD podawany przez informacyjną agencję 
Bloomberg BFIX (14:00 Frankfurt), opublikowany na stronie 
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings: 

- dla ilości (partii) potwierdzonego do dostawy Towaru w okresie do 18 dnia 
miesiąca, poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej -  na 19 dzień miesiąca, 
poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej uzgodnionej partii Towaru,  

- dla ilości (partii) potwierdzonego do dostawy Towaru w okresie po 18 dniu miesiąca 
poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej – na dzień miesiąca, następujący po 
dniu potwierdzenia Towaru do sprzedaży.  

W przypadku, jeżeli na wskazaną datę nie będą opublikowane kursy Bloomberg, 
korzysta się z pierwszej następnej publikacji.   

 

Wzór określenia ceny ostatecznej  (Pr(F)) Towaru (wariant I): 
 

Pr(F) = (Pl(P) +D)/ K(P) EUR/USD +( Рl(F) - Рl(P))/ K(F) EUR/USD,  gdzie  
 

Pl(P) – średnia ważona notowań podstawowych zaokrąglona do części setnych, z 
dni notowań od 1 do 18 (włącznie) miesiąca,  poprzedzającego miesiąc kształtowania 
ceny ostatecznej uzgodnionej partii Towaru w USD za tonę metryczną  dla odpowiedniej 
pozycji zgodnie z notowaniami agencji „Platts” w redakcji «Platt’s European 
Marketscan”; 

D – premia zaoferowana przez Kupującego w ofercie przetargowej w USD za tonę 
metryczną na wybranej bazie dostawy; 

Pl(F) – średnia ważona notowań podstawowych zaokrąglona do części setnych, ze 
wszystkich dni notowań w miesiącu kształtowania ceny ostatecznej partii Towaru w 
USD za tonę metryczną  dla odpowiedniej pozycji zgodnie z notowaniami agencji 
„Platts” w redakcji  «Platt’s European Marketscan”; 

K(P) EUR/USD – kurs EUR do USD podawany przez informacyjną agencję  
Bloomberg BFIX (14:00 Frankfurt), opublikowany na stronie 
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings: 

- dla ilości (partii) potwierdzonego do dostawy Towaru w okresie do 18 dnia 
miesiąca, poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej -  na 19 dzień miesiąca, 
poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej uzgodnionej partii Towaru,  

- dla ilości (partii) potwierdzonego do dostawy Towaru w okresie po 18 dniu miesiąca 
poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej – na dzień miesiąca, następujący po 
dniu potwierdzenia Towaru do sprzedaży.  

W przypadku, jeżeli na wskazaną datę nie będą opublikowane kursy Bloomberg, 
korzysta się z pierwszej następnej publikacji. 



K(F) EUR/USD – kurs EUR do USD podawany przez informacyjną agencję 
Bloomberg BFIX (14:00 Frankfurt), opublikowany na stronie 
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings, na dzień 2 (drugiej) publikacji  po 
zakończeniu okresu notowań w miesiąca kształtowania ceny ostatecznej.  

 

Wzór określania ceny ostatecznej (Pr(F)) Towaru (wariant II): 
Pr(F)=(Рl(F) + D)/ K(F) EUR/USD, 
Pl(F) – średnia ważona notowań podstawowych zaokrąglona do części setnych, ze 

wszystkich dni notowań w miesiącu kształtowania ceny ostatecznej partii Towaru w 
USD za tonę metryczną  dla odpowiedniej pozycji zgodnie z notowaniami agencji 
„Platts” w redakcji  «Platt’s European Marketscan”; 

D – premia zaoferowana przez Kupującego w ofercie przetargowej w USD za tonę 
metryczną; 

    K(F) EUR/USD – średnia wysokość kursów EUR do USD podawana przez 
informacyjną agencję Bloomberg BFIX(14:00 Frankfurt), publikowanych na stronie 
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings, ze wszystkich dni publikacji 
kursów z miesiąca kształtowania ceny ostatecznej.  

Dla celów kształtowania ceny pod notowaniami podstawowymi rozumie się średnią 
ważoną notowań agencji „Platts” z dnia notowań, zaokrągloną do części setnych, w redakcji 
„Platts European Marketscan” dla pozycji „Diesel 10 ppm” z rozdziału „Barges  FOB 
Rotterdam” i dla pozycji „ULSD 10 ppm” z rozdziału „Cargoes CIF NWE/Basic ARA”. 

Jeżeli Sprzedający potwierdzi ilość (partię) Towaru w  terminie do ostatniego dnia 
(włącznie) miesiąca poprzedzającego miesiąc kształtowania ceny ostatecznej, przyjęty 
dla  konkretnej uzgodnionej partii, Kupujący ma prawo wybrać wariant wzoru 
obliczania ceny ostatecznej w terminie do 1 dnia miesiąca kształtowania ceny 
ostatecznej, przyjętego dla konkretnej uzgodnionej partii, wysyłając na adres 
Sprzedającego odpowiednie pismo. W przypadku braku takiej informacji Sprzedający 
stosuje wariant wzoru wykorzystywany do obliczenia ceny ostatecznej ostatniej 
nominowanej partii Towaru z poprzedniego miesiąca obliczania ceny ostatecznej.   

W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego do dostawy ilości (partii) Towaru w 
okresie od 1 dnia miesiąca kształtowania ceny ostatecznej, przyjętego dla konkretnej 
uzgodnionej partii, Kupujący ma prawo wybrać wariant wzoru obliczania ceny 
ostatecznej  do chwili publikacji kursu EUR do USD na stronie www.bloomberg.com 
(Kp eur/usd) na dzień następujący po dniu potwierdzenia Towaru do sprzedaży, wysyłając 
Sprzedającemu odpowiednie pismo. W przypadku braku takiej informacji Sprzedający 
stosuje wariant wzoru wykorzystywany do obliczenia ceny ostatecznej ostatniej 
nominowanej partii Towaru z poprzedniego miesiąca obliczania ceny ostatecznej.   

Dla pierwszej dostawy Kupujący ma prawo wybrać wariant wzoru obliczania ceny 
ostatecznej w terminie do 1 dnia miesiąca kształtowania ceny ostatecznej, wysyłając 
Sprzedającemu odpowiednie pismo. Jeżeli Sprzedający potwierdzi ilość (partię) Towaru w 
okresie od 1 dnia miesiąca kształtowania ceny ostatecznej, Kupujący ma prawo wybrać 
wariant wzoru obliczania ceny ostatecznej do dnia publikacji  kursu EUR do USD na stronie 
www.bloomberg.com j (Kp eur/usd) na dzień następujący po dniu potwierdzenia Towaru do 
sprzedaży, wysyłając Sprzedającemu odpowiednie pismo. W przypadku nie udzielenia tej 
informacji Sprzedający stosuje drugi wariant wzoru do obliczania ceny ostatecznej.  

 

Cena ostateczna pierwszej miesięcznej uzgodnionej partii Towaru obliczana jest ze 
wszystkich dni notowań w styczniu 2019 r. (orientacyjny okres wysyłki z rafinerii: styczeń – 
luty 2019 r.); 

-----------    



Cena ostateczna dwunastej miesięcznej uzgodnionej partii Towaru obliczana jest ze 
wszystkich dni notowań za grudzień 2019 r. (orientacyjny okres wysyłki z rafinerii: grudzień  
- styczeń 2020 r.) 

 

Warunki udziału w Przetargu: 
 

Zgłoszenie udziału w przetargu: 
 W celu wzięcia udziału w Przetargu Oferenci powinni nie później niż do 27 

listopada 2018 r. wysłać do Beloil Polska zgłoszenie udziału w przetargu, w którym 
należy podać zaplanowaną do nabycia miesięczną ilość Towaru, na podstawie której 
zostanie obliczona kwota wpłacanego wadium oraz podać dane  niezbędne do  zawarcia 
Umowy o udziale w Przetargu. Rekomenduje się, aby zgłoszenie udziału  wysyłać na 
papierze firmowym.   

Pakiet dokumentów:  
W celu udziału w Przetargu Oferent powinien nie później niż do 27 listopada  

2018 roku złożyć w Beloil Polska Sp. z o.o. następujący pakiet dokumentów 
założycielskich i rejestracyjnych (dalej Pakiet Dokumentów): 

1. Świadectwo rejestracji; 
2. Statut (umowę założycielską); 
3. Wypis  z rejestru handlowego (rejestru) kraju siedziby oferenta lub inne 

równoważne dowody statusu prawnego i zdolności do czynności prawnych, 
uznawane za takie przez kraj swojej rejestracji (dalej Wypis). Wypis powinien 
być sporządzony nie później niż na 6 miesięcy przed datą przeprowadzenia 
Przetargu; 

4. Upoważnienie potwierdzające pełnomocnictwa osoby prawnej mającej prawo 
podpisu w imieniu oferenta - w przypadku  podpisania oferty przetargowej 
przez osobę nie wskazaną w Wypisie. Upoważnienie powinno być podpisane 
przez osobę wymienioną w pkt. 1-2 listy składanego Pakietu dokumentów  i 
wysłane pocztą w wersji oryginalnej na adres Rzeczpospolita Polska, 01-192 
Warszawa, ul. Leszno 12.  

5. Zaświadczenie, że Kupujący nie znajduje się w trakcie restrukturyzacji, 
upadłości (oraz o tym, że nie został złożony wniosek o upadłość Kupującego 
oraz nie ma ku temu przesłanek) lub w procesie likwidacji (oraz, że nie została 
przyjęte postanowienie o rozpoczęciu likwidacji i nie istnieją inne przyczyny 
grożące likwidacją działalności Kupującego).    

Dokumenty mogą być złożone w  języku rosyjskim, polskim lub angielskim. 
Złożone dokumenty muszą być ważne na dzień przeprowadzenia Przetargu.   

Jeżeli do dnia przeprowadzenia Przetargu Oferent nie zdoła złożyć Pakietu 
dokumentów na nośniku papierowym, może on być dopuszczony do udziału w Przetargu 
pod warunkiem przedstawienia Organizatorowi Przetargu zeskanowanych kopii Pakietu 
dokumentów przestrzegając wymaganej formy a następnie obowiązkowo złożyć 
dokumenty na nośniku papierowym do dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Przetargu.  
Organizator Przetargu ma prawo nie rozpatrywać w ramach przeprowadzanego Przetargu 
ofert złożonych przez Oferentów, którzy nie złożyli powyższych dokumentów w 
ustalonym terminie i nie dopuścić takiej spółki do udziału w następnych przetargach  
organizowanych przez Beloil Polska.  

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej (za wyjątkiem 
upoważnienia).  

Dokumenty muszą być złożone oddzielnie od oferty handlowej i przesłane pocztą 
lub kurierem (na adres: Rzeczpospolita Polska, 01-192 Warszawa, ul. Leszno 12) w 



zamkniętej kopercie z podaniem nazwy spółki i adnotacją „Dokumenty założycielskie 
Oferenta w celu udziału w Przetargu na sprzedaż oleju napędowego”. 

Złożenie pakietu dokumentów założycielskich i rejestracyjnych nie jest 
wymagane, jeżeli pakiet dokumentów był we wskazanej formie złożony w Beloil Polska 
Sp. z o.o. wcześniej, został przyjęty i jest aktualny na datę przeprowadzenia Przetargu. 

Umowa o udziale w Przetargu:  
Oferent, który chce uczestniczyć w Przetargu zobowiązany jest w celu 

dopuszczenia go do udziału podpisać z Beloil Polska Umowę o udziale w Przetargu. 
Termin złożenia podpisanej przez Oferenta Umowy o udziale w Przetargu – nie później 
niż do 26 listopada 2018 r.  

 

Wadium:  
Warunki Przetargu przewidują zastosowanie  wadium wobec  nowych 

Kupujących, którzy nie współpracowali z  Beloil Polska w 2018 roku. Oferent, aby być 
dopuszczonym do udziału w Przetargu musi podpisać z  Beloil Polska sp. z o.o. Umowę 
o udziale w Przetargu oraz przelać na rachunek bankowy Beloil Polska Sp. z o.o. kwotę 
pieniężną (wadium) w wysokości 10 EUR za tonę nominalnej ilości bez uwzględnienia 
pozytywnej opcji maksymalnej miesięcznej partii Towaru planowanego do zakupu. 
Wpłacane wadium zabezpiecza przestrzeganie przez Oferenta warunków o niezmienności 
i nieodwołalności złożonej oferty oraz, w przypadku wygrania przetargu przez Oferenta, 
przestrzeganie warunków Kontraktu i wpłacenie Sprzedającemu  Zabezpieczenia 
Kontraktu.  

Po określeniu zwycięskiego oferenta  kwota wadium zwracana jest oferentom, 
którzy nie zwyciężyli w przetargu, w terminie 7 (siedmiu) dni bankowych od daty 
otrzymania przez Sprzedającego odpowiedniego pisemnego wniosku od oferenta.  

W przypadku uznania oferenta za zwycięzcę przetargu kwota wadium zwracana 
jest po podpisaniu Kontraktu dostawy i przelania na rachunek bankowy Beloil Polska   
Zabezpieczenia Kontraktu.  

Cała kwota wadium wpłaconego przez Oferenta przechodzi na własność 
Organizatora Przetargu (osoby, w interesie której działa Organizator Przetargu) w trybie 
bezspornym od chwili podjęcia decyzji o tym przez Organizatora Przetargu w przypadku:  

 Odwołania przez Oferenta złożonej oferty handlowej; 
 Wniesienia przez Oferenta zmiany (zmian) do oferty handlowej w okresie od 

chwili jej złożenia do ogłoszenia oficjalnych wyników Przetargu; 
 Odmowy (uchylania się) Oferenta, który zwyciężył w Przetargu, zawarcia 

Kontraktu (m.in. w formie braku działania) i aneksu na dostawę pierwszej 
uzgodnionej partii Towaru na warunkach  zgłoszonych w Przetargu; 

 Odmowy (uchylania się) Oferenta, który zwyciężył w Przetargu, przelania 
Organizatorowi Przetargu kwoty Zabezpieczenia Kontraktu.   

Oferent nie może nabyć ilości Towaru większej niż pozwala mu kwota 
wniesionego wadium.  

Termin wpłaty, wykorzystania, zwrotu wadium i odpowiedzialności Oferenta 
określony jest w Umowie o udziale w Przetargu.  

Termin wpłaty wadium – nie później niż 29 listopada 2018 r. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunek Beloil Polska 
Sp. z o.o.  lub złożenie w Beloil Polska Sp. z o.o.  potwierdzenia płatności (SWIFT) 
dokumentującej fakt wpłacenia wadium.  

Waluta płatności wadium – EUR. 
 



Do udziału w Przetargu  nie są dopuszczane spółki, które: 
-  nie zawarły Umowy o udziale w Przetargu;  
- nie wpłaciły  wadium w ustalonym trybie; 
- w przeszłości nierzetelnie wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec  

Beloil Polska Sp. z o.o., ZAO „BNK”, oraz OAO „Naftan”, OAO „Rafineria Mozyrska”, 
RUP „Zjednoczenie  Produkcyjne „Belorusneft”, innych spółek-córek ZAO „BNK”; 

- wobec których  organy porządkowe lub inne upoważnione organy władz 
państwowych Republiki Białoruś lub koncernu „Belneftekhim” poinformowały o braku 
zgody na współpracę z nimi. 

Beloil Polska Sp. z o.o.   pozostawia sobie prawo do odmówienia firmie udziału w 
Przetargu bez wyjaśnienia przyczyn odmowy. 

 

Warunki przeprowadzenia przetargu: 
Forma przeprowadzenia Przetargu: otwarty Przetarg ofert handlowych bez 

możliwości zmiany lub odwołania przez oferentów składnika cenowego, zawartego 
w złożonych ofertach, na wskazaną partię Towaru. 

Miejsce przeprowadzenia Przetargu: Beloil Polska, Polska, 01-192 Warszawa, ul. 
Leszno 12. 

Data i godzina przeprowadzenia Przetargu - 29 listopada 2018 r. od godz. 12:00 
do godz. 14:00 czasu lokalnego.  

Rozpatrywane będą tylko Oferty Przetargowe, które wpłynęły do Beloil 
Polska Sp. z o.o. w terminie nie późniejszym niż godz. 14:00 czasu lokalnego dnia 29 
listopada  2018 roku.  

Adres złożenia Oferty handlowej: Polska, 01-192 Warszawa, ul. Leszno 12.   
Oferta może być wysłana pocztą lub przekazana przez kuriera w zamkniętej kopercie z 
adnotacją: „Przetarg ofert handlowych na sprzedaż oleju napędowego. NIE 
OTWIERAĆ.”  

Oferta przetargowa może być również wysłana faksem na numer:  
tel/fax +48 22 891 00 24. 
Oferta przetargowa w formie skanu może być wysłana e-mailem na adres: (adres 

e-maila będzie podany dodatkowo), godziny przyjęcia ofert drogą elektroniczną - 29 
listopada 2018 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00 czasu lokalnego.  

Zaleca się jednocześnie wysłanie Oferty przetargowej w zamkniętej kopercie. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za działanie łączności faksowej i poczty 
elektronicznej.  

Oferta przetargowa powinna być sporządzona na papierze firmowym, 
poświadczona  podpisem osoby upoważnionej wraz z rozszyfrowaniem podpisu oraz 
opatrzona pieczęcią.  

Język oferty – polski, rosyjski, angielski.  
 

Informacje obowiązkowe, które powinny znaleźć się w ofercie handlowej 
Oferenta: 

 nazwa Towaru; 
 zgłoszona do nabycia ilość Towaru dla wybranej bazy dostawy w podziale na 

miesiące 2019 roku; 
 informacja o ważności złożonej w Przetargu Oferty handlowej w przypadku 

braku towaru  produkcji OAO „Naftan” w czerwcu-lipcu i we wrześniu-
październiku 2019 r.; 



 cena powinna być podana na odpowiednych warunkach bazy dostawy, w 
USD za tonę metryczną Towaru; 

 baza dostawy Towaru: DAP granica Republiki Białoruś, zgodnie z 
INCOTERMS 2010;  

 przy wybraniu bazy dostawy DAP Bruzgi/DAP Brześć z wysyłką w wagonach 
normalnotorowych przez terminale SOAO „Vilaris”/ 
„ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o. należy podać minimalną ilość 
jednorazowej partii do wysyłki; 

 kraj przeznaczenia towaru (obowiązkowo!). 
 
Kupujący zobowiązany jest podać w swojej ofercie podane wyżej informacje.   

Złożone przez Oferentów oferty zawierające dodatkowe warunki sprzeczne z 
umówionymi w niniejszym zawiadomieniu warunkami organizacji przeprowadzenia 
Przetargu nie będą przez Beloil Polska przyjęte do rozpatrzenia podczas 
rozpatrywania ofert. 

 

Kupujący ma prawo wyboru bazy dostawy towaru do chwili złożenia Oferty 
przetargowej.  

 

Termin rozpatrzenia Oferty przez Organizatora: min.  5 (pięć) dni roboczych  nie 
licząc dnia otwarcia Ofert Przetargowych – do  06 grudnia 2018 r.   

Termin ważności Oferty – min. 6 (sześć) dni roboczych  - do 07 grudnia  2018 r.  
W przypadku niewpłynięcia wadium na rachunek Beloil Polska Sp. z o.o. do 

chwili zamknięcia Przetargu, oferta przetargowa Oferenta dopuszczonego do udziału w 
Przetargu na podstawie potwierdzenia SWIFT, nie jest uwzględniana  przy ogłoszeniu 
wyników Przetargu.  

Kryteria oceny Ofert przetargowych w celu wyłonienia najlepszej z nich:  
1) Najwyższa zaproponowana premia sprowadzona do bazy FCA st. Nowopołock z 

uwzględnieniem kosztów transportowo-logistycznych dostawy Towaru od wybranej 
bazy dostawy do st. Nowopołock oraz kosztów przeładunku na terminalach SOAO 
„Vilaris” / „ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o. w przypadku takiej konieczności, 
biorąc pod uwagę obowiązujące stawki i taryf kolejowe zaoferowane Organizatorowi 
Konkursu przez terminale  (SOAO „Vilaris”,  „ZapadTransEkspedycja” Sp. z o.o.) 
dla danego programu długoterminowego; 

2) Największa zaproponowana do zakupu ilość Towaru. 
W przypadku złożenia jednakowych ofert przez Oferentów, oferowana ilość 

Towaru dzielona jest po równo po uzgodnieniu z Oferentami.  
Waluta oferty przetargowej: dolary USD. 
Przetarg jest organizowany i przeprowadzany zgodnie z czasem lokalnym 

obowiązującym w Polsce.  
W trakcie Przetargu Beloil Polska Sp. z o.o. ma prawo doprecyzować u Oferentów 

warunki złożonych ofert.  
Oferent, który zwyciężył w  Przetargu zostanie zawiadomiony o wygraniu 

Przetargu w terminie nie  późniejszym niż 1 (jeden) dzień roboczy po zamknięciu przez 
Organizatora Przetargu i podjęcia przez Komisję decyzji o wynikach – nie później niż 07 
grudnia 2018 roku.  

Oferenci, którzy nie zwyciężyli w przetargu zostaną zawiadomieni o wynikach w 
terminie 2 (dwóch) dni roboczych po zamknięciu Przetargu  i podjęciu przez Komisję 
decyzji o wynikach  - nie później niż 10 grudnia  2018 roku. 



 
Zawarcie umowy z Oferentem, który wygrał przetarg: 

Oferent, który wygrał Przetarg zobowiązany jest w terminie 2 (dwóch) dni 
roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia podpisać Kontrakt na dostawę Towaru z  
Beloil Polska Sp. z o.o., projekt którego umieszczony jest na stronie www.beloil-poland.pl. 

 
Propozycje oferenta, który wygrał przetarg, dotyczące wniesienia 

jakichkolwiek zmian i uzupełnień do projektu Kontraktu opublikowanego przez 
Beloil Polska Sp. z o.o.  na stronie www.beloil-poland.pl   będą  rozpatrywane przez 
Beloil Polska Sp. z o.o. tylko pod warunkiem przestrzegania równych praw 
wszystkich oferentów biorących udział w Przetargu. 

 
Dostawa Towaru odbywa się transportem kolejowym w cysternach kolejowych 

ogólnego parku kolejowego zgodnie  z danymi wysyłkowymi, które Sprzedający 
przekazuje Kupującemu w formie instrukcji wysyłkowych. W przypadku dostawy 
Towaru na warunkach DAP  w cysternach kolejowych parku Kolei Białoruskich 
Sprzedający udziela Kupującemu prawa do nieodpłatnego korzystania z takich cystern 
kolejowych w okresie od daty dostawy Towaru do czasu odpowiadającego terminom 
dostawy ładunków, określonym w postanowieniach artykułu 14 Umowy o 
międzynarodowym transporcie kolejowym (SMGS), które weszło w życie 01.11.1951 r., 
oraz na okres 48 godzin w celu wyładunku Towaru  z cystern kolejowych na stacji 
przeznaczenia wskazanej przez Kupującego w instrukcjach wysyłkowych.  

Długość okresu nieodpłatnego korzystania z cystern kolejowych  parku Kolei 
Białoruskich określają daty stempli odpowiednich datowników stacji kolejowych na 
trasie cystern kolejowych z Towarem  postawione w kolejowych listach przewozowych. 
Data zwrotu pustych  cystern kolejowych na stację  końcową po wyładunku określana 
jest na podstawie listu przewozowego.  

W przypadku przekroczenia okresu nieodpłatnego korzystania z cystern 
kolejowych Kolei Białoruskich, przyczyną którego było działanie/zaniechanie 
Kupującego, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego kary za naruszenie tych 
warunków Kontraktu w wysokości  liczonej od kwoty 100 USD za jedną dobę  
przekroczenia powyższego terminu za każdą cysternę kolejową, wobec której 
dopuszczono się takiego naruszenia.  

Przedstawione przez Sprzedającego faktury za przekroczenie terminów 
nieodpłatnego korzystania z cystern kolejowych parku Kolei Białoruskich Kupujący płaci 
w trybie przewidzianym w Kontrakcie na dostawę. Kupujący ma prawo zażądać od 
Sprzedającego kopii dokumentów potwierdzających faktyczne uzasadnienie  kwoty za 
zapłaty.  
 

Zabezpieczenie kontraktu: 
 

Oferent, który wygrał przetarg (Kupujący) zobowiązany jest w terminie 2 (dwóch) 
dni bankowych od dnia wystawienia przez Sprzedającego odpowiedniej faktury przelać 
na jego rachunek kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości maksymalnej miesięcznej 
partii Towaru (w ilości nominalnej, bez uwzględnienia opcji pozytywnej), obliczoną 
według ceny wstępnej pierwszej uzgodnionej miesięcznej partii Towaru (Zabezpieczenie 
Kontraktu).  Jako zabezpieczenie kontraktu Kupujący może również złożyć gwarancję 
bankową wydaną przez bank europejski pierwszej klasy, z terminem obowiązywania do 
31 stycznia 2020 roku.   



Za datę złożenia Zabezpieczenia Kontraktu uważa się datę zaksięgowania 
środków pieniężnych na rachunku Sprzedającego. 

 W celu zabezpieczenia wykonania przez Kupującego swoich zobowiązań z tytułu 
kontraktu na dostawę, Zabezpieczenie Kontraktu znajduje się u Sprzedającego do czasu 
pełnej realizacji zobowiązań z tytułu kontraktu.  

Zabezpieczenie Kontraktu, na podstawie pisemnego wniosku Kupującego, jest mu 
zwracane po całkowitym rozliczeniu Stron z tytułu Kontraktu lub może być 
wykorzystane w celu spłaty kwoty zadłużenia z tytułu Kontraktu. Sprzedający zwraca 
Kupującemu Zabezpieczenie Kontraktu lub jego część pozostałą po spłacie kwot 
zadłużenia z tytułu Kontraktu  w terminie 15 (piętnastu) dni bankowych od dnia 
otrzymania przez niego odpowiedniego pisemnego wniosku, pod warunkiem istnienia  
podpisanego przez obie Strony Kontraktu protokołu wzajemnych rozliczeń. Za datę 
zwrotu Zabezpieczenia Kontraktu uważa się datę wyksięgowania środków pieniężnych z 
rachunku Sprzedającego. 

 
Warunki dodatkowe:  
 

W przypadku zmniejszenia produkcji lub czasowego wstrzymania produkcji 
Towaru przez OAO „Naftan” Kupujący odbiera faktycznie dostarczoną ilość 
Towaru nie żądając przy tym od Sprzedającego dostarczenia pełnej ilości 
uzgodnionej partii Towaru. W przypadku powstania takiej sytuacji Sprzedający 
może zaproponować dostawy towaru z innych kierunków/źródeł na warunkach 
omawianych dodatkowo.  

W przypadku braku możliwości dostawy Towaru z przyczyn niezależnych od 
Sprzedającego oraz w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków płatności, 
terminów podpisania aneksów (do kontraktu na dostawę) dotyczących kształtowania 
ceny Towaru, Sprzedający ma prawo zmniejszyć ilość Towaru uzgodnionego do 
dostawy. Przy tym Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia dostawy 
pełnej ilości uzgodnionych partii Towaru. Termin dostawy Towaru i obowiązywania 
Kontraktu, po uzgodnieniu przez Kupującego i Sprzedającego, może być przedłużony do 
czasu  wysyłki pełnej ilości zakontraktowanego Towaru. 

W przypadku terminów i/lub warunków złożenia instrukcji wysyłkowej Kupujący 
płaci karę w wysokości 0,35 EUR za każdą tonę podlegającego wysyłce Towaru za 
każdy dzień  terminu, w ciągu którego powyższe zobowiązania nie były zrealizowane 
przez Kupującego włącznie z dniem wykonania zobowiązania.  

Jeżeli Kupujący naruszy terminy  przelania środków pieniężnych, ustalone przez 
Strony w Kontrakcie i odpowiednim Aneksie, Kupujący zobowiązany jest na żądanie 
Sprzedającego zapłacić karę w wysokości 0,05% od niezapłaconej w terminie kwoty za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia przelewu, włącznie z dniem zaksięgowania 
środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym Sprzedającego, a w przypadku 
opóźnienia płatności o ponad 50 (pięćdziesiąt) dni bankowych od daty wysyłki – 
wysokość kary wynosi 2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 
przelewu.  

Sprzedający i Kupujący zwolnieni są od odpowiedzialności za częściowe lub 
całkowite niewykonanie zobowiązań z tytułu Kontraktu w przypadku przedstawienia 
dokumentów potwierdzających, że niewykonanie  zobowiązań z tytułu Kontraktu 
związane jest ze wstrzymaniem produkcji lub zaplanowanym remontem urządzeń 
OAO „Naftan”  oraz  jeżeli wywołane były one działaniem siły wyższej.  



Strony nie odpowiadają za brak możliwości należytego wykonania zobowiązań z 
tytułu Kontraktu również z powodu zaistnienia uniemożliwiających realizację 
niniejszego Kontraktu przepisów prawa lub innych normatywnych aktów prawnych 
(innych obowiązujących Sprzedającego/nadawcę ładunku dokumentów) wydanych przez 
odpowiednie organy państwowe lub organizacje, m.in. Białoruski Państwowy Koncern 
Petrochemiczny (Koncern „Belneftekhim”), pod warunkiem, że zostały one przyjęte po 
podpisaniu niniejszego Kontraktu i bezpośrednio wpływają na jego realizację.  

Jeżeli kierunek dostawy Towaru różni się od ustalonego w Kontrakcie na dostawę 
Organizator Przetargu przelicza cenę ostateczną Towaru w trybie jednostronnym w 
przypadku, jeżeli upust (cena) ustalona w kontrakcie jest niższa od obowiązującej ceny 
sprzedaży oleju napędowego produkcji OAO „Naftan”  na rynku kraju, gdzie towar 
został faktycznie sprzedany (z uwzględnieniem różnic w taryfach kolejowych). 

Dla dostaw do Czech, Słowacji na warunkach DAP granica Republiki Białoruś 
Kupujący zobowiązuje się przedstawić potwierdzenie odbioru Towaru w miejscu 
przeznaczenia. Takie potwierdzenie może stanowić:  

- kopia kolejowych listów przewozowych CIM z oryginalną pieczęcią odbiorcy 
ładunku potwierdzającej przyjęcie ładunku na stacji przeznaczenia na terytorium 
Słowacji lub Czech; 

- raport ważenia – dokument  potwierdzający fakt zlania towaru z wagonów na stacji 
przeznaczenia na terytorium Słowacji lub Czech.  

Powyższe dokumenty Kupujący zobowiązuje się przedstawić Sprzedającemu w 
formie elektronicznej w terminie nie późniejszym niż 15 dzień miesiąca po miesiącu 
dostawy. W przypadku złożenia wymienionych dokumentów w ustalonym terminie 
Kupujący zobowiązany jest na żądanie Sprzedającego zapłacić sankcje karne w 
wysokości 20 USD za każdą tonę wysłanego towaru, na którą nie zostały dostarczone 
dokumenty potwierdzające.   

 
Stosowane prawo i klauzula arbitrażowa 
Kontrakt zawarty przez oferenta, który wygrał przetarg  z Beloil Polska  będzie 

podlegał prawu polskiemu. Wszelkie spory i różnice zdań, które mogą wyniknąć w 
związku z realizacją Kontraktu, m.in.  związane z jego zmianą, rozwiązaniem, 
wykonaniem, nieważnością lub rozumieniem, Strony rozwiązują na drodze negocjacji, a 
w przypadku, jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy takie podlegają 
rozpatrzeniu przez Sąd Gospodarczy dla miasta Warszawy. Językiem postępowania 
sądowego jest język polski.  

 

Złożenie przez firmę wniosku na udział w Przetargu oznacza jej zgodę na 
określone w niniejszym zawiadomieniu warunki organizacji i przeprowadzenia 
Przetargu. W celu zapewnienia dopuszczenia do Przetargu oferenci powinni 
wypełnić wszystkie niezbędne wymagania i warunki omówione w niniejszym 
zawiadomieniu. 

Oferent ma prawo zrezygnować z udziału w Przetargu do godziny 14:00 dnia 
29_listopada  2018 r. Rezygnacja powinna być sporządzona w formie pisemnej.  

Beloil Polska ma prawo odwołać lub zakończyć Przetarg i zrezygnować ze 
wszystkich ofert handlowych  w dowolnym czasie przed wyłonieniem zwycięzcy 
Przetargu, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności wobec oferentów, którym 
takie działanie mogło przynieść szkodę oraz żadnych zobowiązań dotyczących 
poinformowania powyższego oferenta/oferentów o przyczynach takiego działania.  



Oferent ma obowiązek złożyć ofertę handlową na ściśle uzgodnionych 
warunkach. Oferta niespełniająca  tych wymogów będzie uchylona i niedopuszczona 
do  rozpatrzenia przez komisję.  

 
Data Przetargu i powyższe warunki są wstępne i mogą zostać zmienione.  
 
 
 

Osoby do kontaktu: 
 

 Dyrektor handlowy  – Evgeniy Pospelov,  
kom. +48 723 434 334, e.pospelov@beloil-poland.pl   

 Kierownik Działu  Sprzedaży  – Alena Gavrish,  
kom. +48 785 022 207 a.gavrish@beloil-poland.pl,  

 Specjalista ds. Sprzedaży – Tatiana Wielgosz,  
kom. +48 665 545 427, t.wielgosz@beloil-poland.pl  

 


