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Zaproszenie do składania ofert 

 

Zapraszamy Państwa firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na: 

Demontaż starych kotłów oraz dostawę i montaż nowego kotła groszkowego 5 klasy                          

w Publicznej szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Demontaż  dwóch starych kotłów o wymiarach wys. 150 cm/dł. 155 cm/szer. 87 cm i wys. 

114 cm/dł. 143 cm/szer. 80 cm ( istnieje ewentualność braku możliwości wyjęcia 

zdemontowanych kotłów w całości, przez otwory drzwiowe i konieczność wydobycia 

poprzez właz węglowy) oraz dostawa i montaż nowego kotła z materiałami,                                    

moc nominalna 120 kW ze sterownikiem 4 pomp i zaworem mieszającym, 

współpracującym z panelem zdalnego sterowania termostatami; na paliwo typu 

ekogroszek 32,1 o granulacji 5-25 mm. Wymagane minimum dwa lata gwarancji na 

szczelność wymiennika, wysoka sprawność cieplna > 90%, palnik żeliwny – obrotowy ze 

zintegrowanym podajnikiem paliwa, poziomy płomieniówkowy wymiennik                                             

z zawirowywaczami spalin, wykonany w formie wydzielonej kolumny grzewczej                                

o wysokiej skuteczności wymiany ciepła, kocioł przystosowany do montażu w układzie 

zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie nowego czopucha                             

z blachy stalowej żaroodpornej lub rur. 

CPV: 45331110-0; 44621220-7 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków do spełnienia przez Wykonawcę. 

Do oferty Wykonawca powinien dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub                                 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     

o art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

III. Przygotowanie oferty 

Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, przez kuriera) na załączonym 

druku Formularza ofertowego w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły do dnia 16 

września 2021 roku do godz. 14:00. 



b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Zapytanie ofertowe na montaż kotła”.  

Znak sprawy: PSPK.271.1.2021 

IV. Kontakt z wykonawcą 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Joanna Mądrzak – tel. 44/7871904 w godzinach 08:00 – 15:00  od poniedziałku do piątku. 

 

Załączniki: 

1.  Fotografie starych kotłów 

 


