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Sarbinowo, dnia 03.01.2018 r. 

 

Zapytanie o cenę 

 

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza do składania ofert cenowych na 

wykonanie serwisu kotłowni gazowej  w terminie  

od 16 stycznia 2018 roku do 30 maja 2018 roku – z możliwością przedłużenia 

 

Zakres usługi obejmuje: 

 
I. Prowadzenie prac w zakresie  obsługi serwisowej kotłowni z pompami cieplnymi firmy 

ROBUR typ GAHP-A, zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Nadmorskiej 126  
W ramach prowadzonej obsługi serwisowej w kotłowniach wykonywane będą 
następujące prace: 

1. Sprawdzenie działania i regulacja automatyki kotłowni, urządzeń i osprzętu pomp 
cieplnych (m.in. instalacja elektryczna) związane  ze sterowaniem pracy pomp i 
wymienników. 

2. Sprawdzenie działania zabezpieczeń pomp cieplnych i urządzeń peryferyjnych. 
3. Sprawdzenie drogi gazowej do palnika oraz wylotu spalin do komina. 
4. Kontrola i regulacja pracy układu technologicznego kotłowni ze szczególnych 

uwzględnieniem układów pompowych i zaworów mieszających. 
5. Kontrola stanu izolacji termicznej. 
6. Regulacja pracy pomp cieplnych i urządzeń peryferyjnych. 
7. Przygotowanie kotłowni na rozpoczęcie okresu grzewczego i zabezpieczenie kotłowni 

po jego zakończeniu oraz dokonanie stosownych regulacji, w tym: 
- czyszczenie komór i kanałów pomp cieplnych, 
- czyszczenie palników i korpusu pomp cieplnych, 
- czyszczenie filtrów wody i gazu, 

8. Bieżące informowanie  Zleceniodawcy o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie 
konieczności wykonania ewentualnych ich napraw. 

9. Okresowa  kontrola szczelności gazowej instalacji zasilającej pompy ciepła nie później 
niż do 30 kwietnia 2018 roku wraz ze sporządzeniem protokołu i wpisaniem do 
właściwej Książki obiektu budowlanego. 

 
II.  Prowadzenie prac w zakresie  obsługi serwisowej kotła gazowego kondensacyjnego 

firmy DE DIETRICH typu MCA umiejscowionego w Sarbinowie ul. Leśna 2. W 
zakresie: 
1. Sprawdzenie drogi gazowej do palnika oraz wylotu spalin do komina. 
2. Przygotowanie na rozpoczęcie okresu grzewczego i zabezpieczenie po jego 

zakończeniu oraz dokonanie stosownych regulacji; 
3. Bieżące informowanie  Zleceniodawcy o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie 

konieczności wykonania ewentualnych ich napraw. 



4. Okresowa  kontrola szczelności gazowej instalacji nie później niż do 30 kwietnia 
2018 roku wraz ze sporządzeniem protokołu i wpisaniem do właściwej Książki 
obiektu budowlanego. 

III.  Wszystkie czynności wymienione w pkt I. wykonywane będą przynajmniej 1 raz w 
miesiącu, a czynności wymienione w pkt. II przynajmniej 1 raz w roku. 

IV.  Wykonawca zobowiązane będzie w przypadkach awaryjnych przystąpić do czynności w 
czasie krótszym niż 8 h od  telefonicznego  lub e-mailowego wezwania przez 
Zleceniodawcę. 

V. Płatności dokonywane będą miesięcznie na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę. 
 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- Oferta cenowa wykonywania prac wyrażona  w cenach brutto.  
 
Wzór oferty cenowej: 
 
 
Imię i nazwisko zleceniobiorcy: 
 
Numer NIP: 
 
Numer Regon: 
 
Nazwa firmy: 
 
Siedziba: 
 
Kontakt: 
 

OFERT CENOWA 
Zgodnie z zapytaniem o cenę. 
Za wyżej wymienione czynności proponuję  
w skali roku cenę brutto : 
 
Płatną w okresach miesięcznych. 

 

Data i podpis oferenta 
 

 

Inne proponowane prace:  
 

 

 
Proszę  dołączyć wzór umowy. 
 
Bliższych informacji udziela: 
Pracownik Piotr Bilo  w Sarbinowie pod numerem telefonu 94 711 01 55 
 
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na w 
terminie: 16 stycznia  2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie/ na adres  Samorządowego Centrum 
Kultury w Sarbinowie ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  
serwisu kotłowni gazowej” 
 
 


