
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I . ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69 
 
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego (KOD PCV 42161000-5) 
 
Parametry kotła: 
 
Długość: 1020 mm 
Szerokość: 1035 mm 
Wysokość: 900 mm 
Pojemność; 100 l 
Moc całkowita: 18kW 
Napięcie: 400 V 
Materiał: stal nierdzewna 
Gatunek stali nierdzewnej: AISI 304 
Zasilanie: elektryczne 
Kolor: inox 
Kran spustowy: tak 
 
Szczegóły zamówienia 
Zbiornik warzelny ma być wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304). 
Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym.  
Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej.  
Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną.  
Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu.  
Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek 
elektrycznych. 
Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie.  
Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu 
W cenie oferty zawarte koszty:  
-wniesienia, montażu kotła, 
-demontażu i wyniesienia kotła uszkodzonego, 
- wykonanie przyłącza, 
- szkolenie pracowników 
 
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – 

pod adres: Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Reymonta 69, 44-200 Rybnik lub wysłana mailowo 

na adres: sp34_rybnik@wp.pl - do dnia 5.11. 2018 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu). 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
14 dni od dnia złożenia zamówienia 
 
V. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 80% Gwarancja – 10 % Termin realizacji – 10%  
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 
elektroniczną 
2. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi. 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 32 4228957. 
 
-Załączniki- 
Wzór umowy 


