
 

  

 

Nr.13/2019/ZPM 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
 

Mielec, dnia 08.04.2019 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji 

gazowych w 2019 roku w obiektach Zamawiającego. 

(przedmiot zamówienia) 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
1. Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
instalacji i urządzeń gazowych w obiektach Zamawiającego, wymienionych w zał. nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
2. Przegląd oraz kontrole szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Zakres przeglądu instalacji gazowe powinien obejmować w szczególności: 
1) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych 
oraz zaworów odcinających, 
2) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych 
i instalacji lokalowych wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
3) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy, 
4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych, 
5) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania 
pomieszczeń, 
6) kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe), 
7) kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach, 
8) kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających, 
9) kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy, 
10) kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych. 
4. Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych 
stężeń gazu za pomocą atestowanego wykrywacza gazu, który musi posiadać aktualne świadectwo 
legalizacji. 
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sporządzenia protokołów z przeglądu stanu 
technicznego i kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych wg załączonego wzoru zał. nr 2. 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.07.2019 r  
4. Okres gwarancji: n/d 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 



 

8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 26  kwietnia 2019 r., do 

godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl, Andrzej Bieniek 
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy 
złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem …..Wykonanie 

usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w 2019 roku w obiektach Zamawiającego. 

Do oferty należy załączyć: 
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
- kopie aktualnego świadectwa legalizacji wykrywacza gazu. 

    (sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  
1) Wykaz obiektów Zamawiającego  
2) Wzór protokołu z przeglądu stanu technicznego i kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych 
3) Wzór oferty 

 
 

Wójt Gminy Mielec 

        /-/ Józef Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów Zamawiającego 

 

1. Budynek komunalny w Goleszowie (OSP) 

2. Budynek komunalny w Książnicach (OSP) 

3. Budynek komunalny w Podleszanach (OSP) 

4. Budynek komunalny w Podleszanach (usługowo- handlowy) 

5. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (SOKiS, Ośrodek Zdrowia) 

6. Budynek Komunalny w Rzędzianowicach (OSP I) 

7. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (OSP II) 

8. Budynek komunalny w Złotnikach (OSP) 

9. Budynek komunalny w Chorzelowie (LKS, OSP) 

10. Budynek komunalny w Woli Chorzelowskiej (OSP) 

11. Budynek komunalny w Trześni (usługowo –mieszkalny)  

12. Budynek komunalny w Trześni (OSP) 

13. Budynek komunalny ul. Jadernych 7 

14. Budynek komunalny ul. Głowackiego 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

PROTOKÓŁ 

z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych 

 

Spisany dnia: ……............................................................................................................ 

w budynku – nazwa/adres: ……………………………………………………………………………….……… 

Nazwa pomieszczenia/lokalu: …………………………………………………………………………….……. 

Użytkownik/Przedstawiciel zleceniodawcy: ……………………………………………………………… 

Osoba przeprowadzająca kontrolę: ………………………………………………………………….......... 

                                                                                                    (imię, nazwisko, pieczątka Wykonawcy) 

 

1. Sprawdzono stan techniczny oraz przeprowadzono kontrolę szczelności istniejącej instalacji gazowej (w tym przewody 

rozprowadzające – piony i poziomy, kurków głównych, zawory odcinające, gazomierz i urządzenia gazowe) wg 

zestawienia na stronie 2 niniejszego protokołu.  

2. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wykonano pod względem dopuszczalnych stężeń gazu przyrządem 

pomiarowym typu …………………..…………………………..….. nr fabr. …………………………………….. 

Świadectwo legalizacji przyrządu ważne do dnia: …………..................................................................... 

3. Wynik przeglądu i kontroli szczelności: 

 POZYTYWNY - brak wycieków* 

 W związku z powyższym instalację gazową uznaje się za szczelną a stan techniczny zgodny  

z obowiązującymi przepisami.  

 Instalację gazową wraz z urządzeniami dopuszcza się do dalszej eksploatacji.* 

 NEGATYWNY – wycieki, stan techniczny wg zestawienia na stronie 2* 

 Instalację gazową wraz z urządzeniami nie dopuszcza się do dalszej eksploatacji w obrębie stwierdzonych wycieków. 

Miejsca wycieków odcięto od medium i zabezpieczono a użytkownika poinformowano o stanie technicznym instalacji.* 

4. Uwagi i zalecenie pokontrolne: ………………………………………….………………........................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………….…………………………................................................. 

    ……………………………………………………..                ……………………………………….            

Podpis Użytkownika/Zleceniodawcy     Kontrolę przeprowadził 

                   (podpis osoby uprawnionej) 

* - niepotrzebne skreślić



 
Ocena stanu technicznego instalacji, armatury i urządzeń gazowych. 

z dnia: …………………….………… 

w budynku – nazwa/adres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Armatura                

 i urządzenia 

 

Typ 

Jedn. 

miary 

 

Ilość 

Szczelność          Stan 

techn. 

Umiejscowienie Wentylacja 

naw/wyw 

Odprowadzenie 

spalin 

Lokalizacja 

nieszczelności.         

Inne uwagi ilość 

szczelna 

ilość         n. 

szczelna 

praw. niepraw. jest brak jest brak 

Rurociągi  m      nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.  

Zawory odcinające  szt.      nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.  

Gazomierz  szt.        nie dot. nie dot.  

Kuchenka gazowa  szt.        nie dot. nie dot.  

Gazowy grzejnik 

przepływowy wody 

 szt.           

Kocioł gazowy wodny 

niskoparametrowy 

 szt.           

Palnik laboratoryjny  szt.        nie dot. nie dot.  

Taboret gazowy  szt.        nie dot. nie dot.  

Nagrzewnice gazowe  szt           

 

Oświadczam, że przegląd okresowy i kontrolę szczelności instalacji gazowej przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

………………………………………. 

                     Kontrolę przeprowadził 

  (podpis osoby uprawnionej)



 

 


