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                   (miejscowość i data) 

ZAMÓWIENIE KOTŁA 
 
Niniejszym zamawiam kocioł: 

 EKOPAL RM  BIOWAT  EKOPAL D  EKOPAL S 

  RM 5 (40 kW)   U-245 (25 kW)   D-25 (25 kW)   S-50 (50 kW) 

  RM 20 (70 kW)   U-300 (28 kW)   D-35 (35 kW)   S-60 (60 kW) 

  RM 30 (100 kW)   U-360 (32 kW)   D-45 (45 kW)   S-100 (100 kW) 

  RM 38 (120 kW)   U-420 (40 kW)    S-140 (140 kW) 

  RM 40 (180 kW)   S-4 (25 kW)    S-300 (300 kW) 

  RM 01 (300 kW)   S-6 (30 kW)    S-400 (400 kW) 

  RM 02 (400 kW)   Automat A (15-20 kW)    S-450 (450 kW) 

  RM 03-2 (500 kW)   Automat A (20-25 kW)    S-550 (550 kW) 

  RM 03-3 (700 kW)     S-750 (750 kW) 

     S-1000 (1000 kW) 
Proszę zaznaczyć odpowiedni typ i model poprzez zakreślenie  
 
Kocioł zostanie wykonany w terminie:  
 

Cena kotła:     zł. + 23% VAT =                              zł. 
i nie ulegnie zmianie w wyżej wymienionym terminie. 

Transport kotła:  
  
Przy zamówieniu kotła należy wpłacić zadatek w wysokości 20%: zł. 
Realizacja zamówienia jest uruchomiona z dniem wpłaty zaliczki. Resztę kwoty należy wpłacić do dnia odbioru kotła. 

W przypadku rezygnacji kupującego z zamówionego kotła z powodów niezależnych od producenta, kupujący traci wpłaconą zaliczkę. Jeżeli 
odbiór kotła będzie odwlekany z przyczyny zamawiającego od miesiąca do trzech miesięcy od daty wpisanej na zamówieniu, zamawiający 
zostanie obarczony kosztami magazynowymi. Nieodebranie kotła w terminie do trzech miesięcy od daty na zamówieniu jest równoznaczne z 
rezygnacją zamówienia. 

Imię i nazwisko lub 
nazwa firmy: 

  kocioł EKOPAL RM  
 kocioł EKOPAL RM w kontenerze 

przód
kotła

kominek zapalający 
lewy
(dotyczy kotłów EKOPAL RM)

zawiasy lewe

kominek zapalający 
prawy
(dotyczy kotłów EKOPAL RM)

zawiasy prawe

 
Proszę zaznaczyć kierunek otwierania drzwi oraz miejsce 
kominka zapalającego poprzez zakreślenie  
 
 kolor blach zewnętrznych    -    czerwony RAL 3016 
 kolor blach zewnętrznych    -    zielony RAL 6029 
 kolor blach zewnętrznych    -    inny RAL ……….. 

Adres 
zamawiającego: 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy:  

Adres dostawy kotła:  

 

 

 


