
 

 

         Rzeszów, 15.11.2018 

    

       

Zapytanie ofertowe 

na wykonywanie  przeglądów, konserwacji i serwisowania urządzeń instalacji w kotłowniach 

gazowych centralnego ogrzewania zlokalizowanych w obiektach UR w Iwoniczu 

 

 

I. Uniwersytet Rzeszowski zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji  i 

przeglądów oraz serwisowania kotłów gazowych w obiektach  Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zlokalizowanych w Iwoniczu: 

- kotłownia w Pałacu 

- Kotłownia w Oranżerii 

- Kotłownia w Zborze Ariańskim 

 

 

      II. Opis usługi: 

 

1. Usługa obejmować powinna 2 w ciągu 12 miesięcy kompleksowe przeglądy techniczne  i 

konserwację obejmujące czynności wynikające z dokumentacji   i instrukcji obsługi 

producenta.   

|Jeden przegląd na rozpoczęcie sezonu grzewczego, drugi na zakończenie sezonu 

grzewczego. 

2. Czynności związane z konserwacja kotłowni: 

raz w roku przed sezonem grzewczym 

- czyszczenie pieca  

- czyszczenie palnika  

- czyszczenie filtrów 

- regulacja palnika 

- sprawdzania automatyki 

- sprawdzanie elektrod 

- sprawdzanie szczelności instalacji gazowych 

- kontrola naczyń przeponowych 

raz w roku po sezonie grzewczym 

- sprawdzanie automatyki 

- sprawdzanie elektrody w zasobniku CWK 

- kontrola pomp 



- kontrola naczyń przeponowych 

- kontrola zaworów bezpieczeństwa 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności przeglądowe z zachowaniem 

należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu obsługi tego typu 

urządzeń.  

3. Usługa konserwacji wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy i przy 

obecności administratora budynku. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-31.12.2020 

 

5.  W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia , łącznie za całość zadania  za 

okres dwóch lat.  

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

oraz obowiązujących przepisów i norm 

6. Oferty należy składać do dnia 30.11.2018 włącznie w zaklejonych kopertach na adres: 

Uniwersytet Rzeszowski, Dział Organizacyjno-Prawny,  35 – 959 Rzeszów,  ul. Rejtana 16C 

lub bezpośrednio w kopertach w pok. nr 23 budynek A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy 

ul. Rejtana 16C z dopiskiem „Przegląd kotłowni gazowych -  Iwonicz” 

W przypadku pytań prosimy o kontakt  pod  numerem telefonu 017 /872 10 93 
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