
                                                                                                 Maszewo, dnia 16.09.2019 r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

1. Zamawiający: Przedszkole Miejskie w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 25,  

72 – 130 Maszewo zaprasza do złożenia ofert. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie 

Przedszkola Miejskiego w Maszewie 

Przed złożeniem oferty można wziąć udział w wizji lokalnej obiektu. 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Przedszkola Miejskiego w Maszewie,  

ul. Jedności Narodowej 25, w terminie do dnia 25 września 2019 r. do godziny 15.00 

5. Osoba upoważniona do kontaktu – Małgorzata Rojek - dyrektor, 91 4187608 

6. Warunki płatność – przelew. 

7. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim. 

8. Wymagana treść oferty; 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy …………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………………………………………… 

Regon ………………………………………………………………………………………… 

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………… 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową  

w obiekcie Przedszkola Miejskiego w Maszewie za: 

Cena netto zł (słownie zł)………………………………. 

Cena brutto zł (słownie zł) …………………………….. 

Podatek VAT zł (słownie zł) …………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę uwag. 

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy …………………………..... 

 

 



Obowiązki  pracownika wynikające z nadzoru nad kotłownią gazową 

w Przedszkolu Miejskim  w Maszewie: 

a) dozór  nad  eksploatacją  kotłowni  zgodnie  ze  szczegółowymi  zasadami  eksploatacji  

kotłów  w sposób  zapewniający  właściwe  i  zgodne  z  przeznaczeniem  ich  wykorzystanie  

oraz  racjonalne  i oszczędne  użytkowanie  paliw  i  energii,  biorąc  pod  uwagę  wymaganą  

temperaturę  minimalną w budynku, a w szczególności zgodnie z opracowaną instrukcjami 

eksploatacji kotłowni.  

b) konserwacja   i   dozór   kotłowni   w   sposób   zapewniający   bezpieczeństwo   obsługi   

zgodnie   z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w 

sprawie rodzajów prac   wymagających   szczególnej   sprawności   psychofizycznej   (Dz.   

U.   NR   62   poz.287), Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999 r.  w  

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  przy  urządzeniach  energetycznych  (Dz.  U.  Nr  

80,  poz.912  z  późn.  zmianami)  oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  169  poz.  1650  z późn. zmianami)  

c) konserwacja i dozór kotłowni w sposób zapewniający bezpieczeństwo otoczenia oraz 

zachowanie wymagań ochrony środowiska.  

d) przeprowadzanie kontroli pracy kotłów - czynności wykonywane minimum raz w 

tygodniu, dokonywanie regulacji obiegów grzewczych przez zmiany nastaw sterownika kotła, 

dokonywanie kontroli  czujników  zainstalowanych  w  kotłach  i  w  instalacji  grzewczej,  

sprawdzanie  działania zabezpieczeń,  sprawdzanie  szczelności  systemu  gazowego,  

dokonywanie  kontroli ścieżki gazowej oraz kontroli systemu wykrywania gazu,  

e) przeprowadzania  bieżących  kontroli  instalacji  co,  c.w.  w  pomieszczeniu  kotłowni, 

sprawdzanie  stanu  wody  w  instalacji  i  odpowietrzenie  instalacji  oraz  uzupełnienie  w  

przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym.  

f) wykonywanie  dozoru  i  konserwacji  kotłowni  przez  osoby  posiadające świadectwo  

kwalifikacji obsługi  i  dozoru  kotłów  gazowych  wodnych  o  mocy  powyżej  50  kW  wraz  

z  urządzeniami pomocniczymi, 

 g) korygowania  współczynnika  krzywej  grzewczej,  mając  na  uwadze  minimalizowanie  

kosztów wytwarzania    ciepła    przy    zachowaniu    obowiązujących    temperatur    

wewnętrznych    oraz uwzględnienia faktu nieprzebywania  budynku. 

h) zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP i p. 

pożarowych.   

i) utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni. 

 

 


