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Tomaszów Mazowiecki, dnia 18 września 2017 r. 

 

Pytanie o kalkulację ceny wykonania usługi 

 

 PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele –  

zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty 

aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o 

nieodpłatne przygotowanie kalkulacji wykonania usługi w ramach zadania nr 3 w/w projektu, 

obejmującego: 

1. wykonanie instalacji CO oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej z rur miedzianych  

w części piętra i użytkowego poddasza w budynku położonym w m. Zakościele 22 A, 

97-215 Inowłódz 

2. montaż pieca olejowego o mocy 24kW wraz ze zbiornikiem olejowym o pojemności 

500 l, 

3. montaż programatora, 

4. montaż grzejników w ilości: 10 szt. pokoje, 10 szt. łazienki, 3 szt. korytarze. 

 

Dodatkowe informacje w zakresie pkt. 2 i 3: 

 

W skład zestawu powinny wejść nie mniej niż: 

- żeliwny kocioł olejowy grzewczy wykonany w całości z żeliwa szarego, 

- podgrzewacz c.w.u. z czujnikiem, pokryty wewnątrz specjalną termoglazurą, 

- komputerowe sterowanie pogodowe w języku polskim, 

- niskoszumowy palnik atmosferyczny nowej generacji, 

- stalowe grzejniki płytowe, 

- pompa obiegowa c.o., 

- naczynie wzbiorcze, 

- zbiornik oleju opałowego (z możliwością rozbudowy) z głównym pakietem instalacyjnym 

zbiornika, 

- grupa bezpieczeństwa kotła, 

- kulowy zawór odcinający. 

 

Wymagany typ kotła powinien wyróżniać się maksymalnie oszczędną i przyjazną środowisku 

naturalnemu eksploatacją. Mając na uwadze niewielkie pomieszczenia kotłowni, należy 

wybrać urządzenie zwarte, stosunkowo niewielkich rozmiarów, które charakteryzować się 

będzie bardzo cichą pracą i niezawodnością. Wymaga się, aby kocioł olejowy miał moc nie 

mniejszą niż 24 kW, co ma umożliwić ogrzewanie powierzchni użytkowej wynoszącej do 500 

m2 (przy ociepleniu przegród zewnętrznych budynku zgodnie z aktualnymi polskimi 

normami) i uzyskanie sprawności normatywnej do 96%. Wymaga się komputerowego 

sterowania  
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w języku polskim i obsługę instalacji z jednym obiegiem grzewczym bez podmieszania,  

z regulacją pogodową, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej wraz z jej cyrkulacją.  

 

Komora spalania kotła ma mieć wyoblony człon zamykający (tylny), a jego kształt ma być 

dostosowany do mocy nominalnej oraz płomienia palnika. Zwymiarowanie, szerokość 

kanałów ciągowych, wyprofilowanie elementów powierzchni tych kanałów, 

ukierunkowujących  

w pionie i w poziomie przepływ spalin ma pozwalać na optymalne wykorzystanie ciepła 

zawartego w spalinach. Odlane części żeliwne kotła mają nie wykazywać żadnych zmian 

strukturalnych powodujących zakłócenia w przepływie ciepła. Gatunek żeliwa ma zapewniać 

odporność antykorozyjną i gwarantować długoletnią eksploatację urządzenia nawet  

w warunkach niskotemperaturowego trybu pracy. Żeliwo ma być całkowicie odporne na 

agresywne oddziaływanie zarówno spalin, jak i wytrąconego z nich kondensatu. Niezbędnym 

uzupełnieniem ochrony kotła ma być tzw. ochrona czynna, przeciwdziałająca powstawaniu 

czynnika korozjogennego (kondensatu), którą stanowić ma funkcja regulacyjna zwana "logiką 

pompy". Funkcję tę ma zapewnić przystosowany sterownik. Dodatkowy element 

minimalizujący starty cieplne, a więc podnoszący sprawność urządzenia to wysokiej jakości 

izolacja, której grubość ma wynosić nie mniej niż 80 mm. Palnik ma zapewniać czyste 

spalanie i cichą pracę. Kocioł ma się charakteryzować cichą, niezawodną, ekonomiczną i 

ekologiczną eksploatacja.  

 

Konstrukcja kotła ma wykluczyć konieczność utrzymywania minimalnej temperatury wody 

na powrocie z instalacji bez potrzeby stosowania zespołów sterujących tym procesem (na 

przykład dodatkowych pomp, zaworów mieszających, siłowników) oraz koszty energii 

elektrycznej, zasilającej te urządzenia.  
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 Proszę także o podanie następujących informacji, które będą miały wpływ na wybór oferty: 

1. czas realizacji usługi, 

2. okres gwarancji na poszczególne prace oraz elementy instalacji, 

3. deklarowany czas usunięcia ewentualnych awarii w okresie obowiązywania gwarancji, 

jak i po jego zakończeniu. 

mailto:amberlex@op.pl


 
Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej 

turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak 

ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

e-mail: amberlex@op.pl   tel. noclegi: +48 (44) 724-26-21 tel. kajaki:+48 (44) 724-41-88 

                                                                  

 

 

Proszę o przesłanie kalkulacji w ciągu 14 dni od otrzymania zapytania. Osobą do 

kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania jest Andrzej Ambroziak, tel. 602 321 035, e-mail: 

amberlex@op.pl 

mailto:amberlex@op.pl

