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          Rzeszów, dnia 28.10.2022r. 
Zamawiający:     
Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c 
35-959 Rzeszów 
NIP  813-32-38-822 
REGON  691560040 
 

 

        

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia o wartości przekraczającej 5 000,00 złotych brutto do równowartości w złotych 
kwoty 30 000,00 euro netto (bez podatku VAT) 
 

 Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: 
 

Wykonanie okresowej: konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji gazowej w kotłowniach 

gazowych centralnego ogrzewania w obiektach UR. w 2023/2024 roku. 

Lokalizacja przeglądów:  

w Iwoniczu: Pałac Załuskich, Oranżeria, Zbór Ariański. 

Termin realizacji zamówienia: 
 01.01.2023– 31.12.2024 
Warunki płatności:  
przelew 

Zakres przedmiotowy przeglądów: 

Wykonywanie przeglądu okresowego (2x w roku) kotłowni gazowych zgodnie z zapisami 
obowiązków gwarancyjnych podanych przez producenta. 

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

Przegląd okresowy dotyczy: 

 Pałac Załuskich –Buderus Logano G334 71-260 KW- 1 szt. 

Oranżeria – Ariston Uno 24MFFI EE 9-24 KW-1 szt. 

Zbór Ariański – Ariston Uno 24MFFI EE 9-24 KW- 1 szt. 
 
Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje: 
 
- demontaż i czyszczenie pieca, palników, filtrów 
- rewizję części spalinowych kotłów 
- kontrolę urządzeń zabezpieczających 
-regulację spalania 
-analizę spalin potwierdzoną wydrukiem 
- badanie twardości wody 
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- kontrolę systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex 
-kontrolę szczelności instalacji gazowej na kotłowni  
- sprawdzanie automatyki 
- sprawdzanie elektrody w zasobniku CWK 
- kontrola pomp 
- kontrola naczyń przeponowych 
- kontrola zaworów bezpieczeństwa 

Czynności doraźne: 

1. Naprawa stwierdzonych awarii i usterek kotłów lub instalacji grzewczej, w czasie nie 
dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 

2. Koszt zakupu części zamiennych niezbędnych do naprawy obciąża Zamawiającego. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

1. Przeglądów powinni dokonywać pracownicy Wykonawcy posiadający  prawem wymagane 
uprawnienia energetyczne typu D. 

2. Stosowane przyrządy pomiarowe powinny mieć aktualne świadectwa kalibracji. 

Oferta powinna zawierać: 
1. Wycenę dla każdego budynku objętego przeglądem odrębnie (netto plus VAT). 
2. Zryczałtowaną kwotę usługi razem (netto plus VAT). 
3. Koszt roboczogodziny przy pracach koniecznych (netto plus VAT). 
4. Kserokopie uprawnień i świadectw kalibracji. 

 
Ofertę należy złożyć: 
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Kopisto 2A, 35-959 Rzeszów ,  
Kancelaria Ogólna pok. nr 10, bud.A2 
 
Termin złożenia oferty:  
15.11.2022 do godz. 12.00 o ważności oferty decyduje data i godzina doręczenia. 
 
Sposób przygotowania oferty:  
Oferta pisemna z dopiskiem „okresowa konserwacja i serwisowanie  instalacji gazowej w 
kotłowniach gazowych na okres 2023/2024”Iwonicz 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
Joanna Skoczek – Dział Organizacyjno-Prawny 17 872 10 93, email: jskoczek@ur.edu.pl 
 
 
Informacje dodatkowe:  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych -RODO z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 
Rzeszów, reprezentowany przez Rektora, 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres 
email: antochow@ur.edu.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem 
ofertowym na wykonanie usług konserwatorskich i naprawczych kotłowni gazowych, w okresach 
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grzewczych w latach 2020-2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,  
w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, 
transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas 
programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów  
i szkoleń. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie 
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 RODO . 
 

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. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do 
zamknięcia postępowania bez wybrania oferty. 

   
 
 
 
 


