
Zapytanie ofertowe – zakup i montaż kotła gazowego 
 

1. Zamawiający  

SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 

Wieruszowie”, ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

A. Demontaż i wywóz istniejącego kotła gazowanego (Viessmann Vitogas 100) 

B. Adekwatny kocioł gazowy do powierzchni grzewczej budynku (332 m², budynek 

wolnostojący, ocieplony, dwukondygnacyjny)  

C. Akcesoria do połączenia kotła z istniejącą instalacją 

D. Usługa instalacyjna 

E. Sprawdzenie prawidłowości i szczelności podłączenia kotła do wszystkich 

przewodów w tym instalacji gazowej, spalinowej wraz z odbiorami poprzez 

pozytywną opinię mistrza kominiarskiego i osobę z uprawnieniami gazowymi, 

sporządzenie protokołu potwierdzającego prawidłowość podłączenia, 

sporządzenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła 

gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej. 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą towaru 

w szczególności z jego transportem, 

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar. Termin 

gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru robót wynosił będzie co 

najmniej 24 miesiące, 

c) Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć wszystkie aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z Polskimi 

Normami. 

d) Kopia uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia 

e) Cena oferty (w rozumieniu ustawy art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)) zawiera 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie od maja do sierpnia 2021 r. 

5. Termin płatności: 

do 14 dni od daty dostarczenia faktury 

6. Kryterium wyboru oferty: 

cena i jakość kotła 

7. Forma złożenia oferty:  

Konieczna jest osobista wizyta w celu wykonania szczegółowych oględzin obiektu, 

wobec tego proszę o wcześniejszy kontakt na nr 62 7840017.  

Następnie ofertę należy złożyć w terminie do 31 marca 2021 r. w formie: 



• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Miejski Ośrodek Profilaktyki, 

Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, ul. Kępińska 53, 98-

400 Wieruszów. 

• w wersji elektronicznej na adres e- mail: moptuiw@gmail.com  
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