
nr .................................... Bieruń, dn. ........................................... r. 
 

 
“Program ograniczenia emisji na terenie miasta 

Bierunia” – etap X 
 

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KOTŁOWNI  U INWESTORA 
 
 
 

 
Data inwentaryzacji: ................................. r. 

 

 
1. Informacje dot. Inwestora: 

 

Nazwisko i imię właściciela: ……. 

adres, telefon:  …………. 

 pełnomocnictwo notarialne w przypadku kontaktu z pełnomocnikiem (nazwisko i imię, telefon): 

..................................................................................... (kopia w załączeniu) 
 

 
2. Informacje dot. Wykonawcy: 

 

nazwa firmy:   

 NIP: ………………………………. REGON …………………………………….. 

 właściciel: …………………………….. 

 adres, telefon: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

3. Informacje dot. budynku Inwestora: 
 

charakter budynku: mieszkalny, usługowy itp. mieszkalny  

powierzchnia ogrzewalna .......... m2, kubatura ......... m3. 

 

 
4. Informacje dot. kotłowni Inwestora: 

 

wstępna opinia kominiarska (kopia w załączeniu):  tak*/nie* 
 

sprawdzenie wykonania zaleceń ww. opinii kominiarskiej: 
 

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie jest wykonanie 

zaleceń kominiarskich (poza zakupem i montażem wkładu kominowego, który ujęty zostanie 

w kosztorysie). 
 

wykonano wszystkie zalecenia:  tak*/nie* 
 

zalecenia niezrealizowane: 
 

................................................................................................................................................. 

ujęcie wkładu kominowego w kosztorysie:  tak*/nie* 

przekrój komina .......... cm2 , wysokość komina ...... m 
 

obecność starego kotła węglowego:  tak*/nie* 
 

obecność pieca/pieców kaflowych:   tak*/nie* 



5. Informacje dot. zamawianego kotła 
 

producent: ………….. 

dostawca (nazwa, adres, telefon): ………………………………………………..  

typ kotła* …………………… moc ……………….. kW 

typ pompy ciepła* …………………… moc ……………….. kW 

6. Przedmiar robót: 
 

schemat instalacji c.o. 
 

zakres prac objętych modernizacją wg zasad Programu: 
 

wg kosztorysu 
 

zakres prac nieobjętych modernizacją wg zasad Programu:  ………………………………………………. 

wykaz materiałów: 

sterownik pokojowy : tak*/nie* 
 

zawór trzy-, czterodrogowy :  tak*/nie* 
 

pozostałe: 
 

.......................................................................................................................................................................... 

szczegółowy kosztorys zlecenia wg KNR (kopia w załączeniu) z następującym podsumowaniem: 

modernizacja kotłowni netto: ………………………. zł VAT 8 %, brutto: …………………… zł 

 
7. Proponowany termin realizacji zadania: listopad 2020 

 

8. Inne informacje dla Wykonawcy: 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

9. Potwierdzenie odbioru kopii protokołu i kosztorysu przez Inwestora 
 

 
 
 
 
 

..................................................... .......................................................... 

potwierdzenie Inwestora   potwierdzenie firmy instalacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

Protokół inwentaryzacji stanowi załącznik do umowy na zakup i wymianę źródła ciepła w “Programie ograniczenia emisji na terenie miasta 

Bierunia” – etap IX. Dokument ten sporządza Wykonawca w ilości 3 szt. (dla Operatora, firmy instalacyjnej oraz Inwestora, który otrzymuje 
kopię podczas inwentaryzacji). 


