
Instalacja  

Cena kotła brutto 
(cena kotła x 

8%VAT+ narzut 
kosztów 

pośrednich  x 
23%) 

Dofinansowanie 
UE 

% 
dofinansowania 

Całkowita kwota 
wpłaty 

mieszkańca 

Wpłacona 
zaliczka przez 
mieszkańca 

Pozostało do 
zaplaty 

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 10 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1, wariant 2, wariant 3 

                 
15145,87 zł  

         6 865,54 zł  0,453           8 280,33 zł  
            

3000,00 zł  
                     

5280,33 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 12 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
15578,62 zł  

         7 061,71 zł  0,453           8 516,91 zł  
            

3000,00 zł  
                     

5516,91 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 15 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1, wariant 2, wariant 3 

                 
15578,60 zł  

         7 061,69 zł  0,453           8 516,91 zł  
            

3000,00 zł  
                     

5516,91 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 16 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
16552,28 zł  

         7 503,06 zł  0,453           9 049,22 zł  
            

3000,00 zł  
                     

6049,22 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1, wariant 2, wariant 3 

                 
16876,83 zł  

         7 650,18 zł  0,453           9 226,65 zł  
            

3000,00 zł  
                     

6226,65 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 24 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
18066,86 zł  

         8 189,61 zł  0,453           9 877,25 zł  
            

3000,00 zł  
                     

6877,25 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 25 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
18066,86 zł  

         8 189,61 zł  0,453           9 877,25 zł  
            

3000,00 zł  
                     

6877,25 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 28 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
18066,86 zł  

         8 189,61 zł  0,453           9 877,25 zł  
            

3000,00 zł  
                     

6877,25 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o 
mocy 38 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu 
Miasta Augustów - wariant 1 

                 
23800,65 zł  

       10 788,71 zł  0,453         13 011,94 zł  
            

3000,00 zł  
                   

10011,94 zł  

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł olejowy o mocy 20 kW) 
na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta 
Augustów 

                 
20338,74 zł  

         9 219,45 zł  0,453         11 119,29 zł  
            

3000,00 zł  
                     

8119,29 zł  

 


