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Załącznik  nr 5 do Procedury            Rzeszów, dnia  06.11.2013 r. 

 

        

 

 

       

 

Zapytanie ofertowe 
 

dla zamówienia o wartości przekraczającej 5 000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 

euro netto (bez podatku VAT) 

 

Zamawiający:    Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 

................................................................................................................................................ 

(nazwa jednostki zamawiającej) 

 

Zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:  
 

Wykonanie przeglądu okresowego kotłowni gazowych zlokalizowanych w obiektach Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Zalesiu zgodnie z zapisami obowiązków gwarancyjnych podanych przez danego producenta 

kotłów.  

Przegląd okresowy dotyczy: 

Budynku D9 – kotły: De Dietrich MC90 – szt. 1,  C 610 – 860 ECO – szt. 2 

Budynku D10 – kotły: VIESSMANN – Vitoplex 100 – szt. 2 

 

Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje: 

� demontaż i czyszczenie palników 

� rewizję części spalinowej kotłów 

� kontrolę urządzeń zabezpieczających 

� regulację spalania 

� analizę spalin potwierdzoną wydrukiem 

� badanie twardości wody 

� kontrolę systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex 

� kontrolę szczelności instalacji gazowej na kotłowni 

 

Termin realizacji zamówienia: rok  od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Wymagany min. okres gwarancji: -  

Warunki płatności: przelew bankowy płatny w terminie 30 dni od otrzymania faktury i protokołu zdawczo 

- odbiorczego 
Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia: wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązujących 

przepisów i norm 

 

Ofertę należy złożyć: 

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 c 35-959 Rzeszów – Dział Administracji, pok. 19 (koperta                    

z dopiskiem „przegląd kotłowni gazowych Zalesie”) 

Termin złożenia oferty: do  20.11.2013 włącznie 

Nr faksu:       -                   e-mail:  - 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

mgr inż. Zbigniew Tylek – inspektor nadzoru inwestorskiego, tel.  017 872 10 59 

 

imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury –                                                                    

Jerzy Nowak, tel. 17 872 11 23, Mariusz Jucha, tel. 17 861 40 02 

 

Sposób przygotowania oferty: pisemnie 

 

W treści oferty należy podać:  



2 

 

1. nazwę i adres Wykonawcy, 

2. cenę brutto realizacji zamówienia, łącznie za całość zadania (obiekty D9 i D10) 

3. termin realizacji, 

4. inne ………………. 

 

 

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 

1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, 

3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

 

 

 

 

 

                …………………………………. 

        Podpis kierownika jednostki 

                    zamawiającej 

 


