FORMULARZ INWENTARYZACYJNY
DANE FIRMY:

1. Nazwa ﬁrmy:
…..............................................................................................................................................................................
2. Adres inwestycji:
…..............................................................................................................................................................................
3. Imię nazwisko przedstawiciela Klienta oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
…..............................................................................................................................................................................
4. Planowany termin modernizacji:
…..............................................................................................................................................................................
5. Oczekiwany termin złożenia oferty:
…..............................................................................................................................................................................
6. Osoba (zespół) podejmująca decyzję w zakresie oświetlenia:
…..............................................................................................................................................................................

DANE PROJEKTOWE:

1. Oczekiwany termin przygotowania symulacji oświetlenia:
…..............................................................................................................................................................................
2. Dostępność danych do projektowania (pliki AutoCAD: dwg - rzuty i przekroje, PDF, schematy, inne projekty oświetlenia):
…..............................................................................................................................................................................
3. Zakres projektu (całość obiektu, wytypowane hale, pomieszczenia, oświetlenie zewnętrzne itd.):
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
4. Wymagania w zakresie poziomu natężenia oświetlenia (ilość lx):
…..............................................................................................................................................................................
zgodnie z normą (wymaga podania specyﬁki działalności we wskazanym obszarze):

specjalne wymagania Klienta:

poziom natężenia w obszarze pracy (średni, minimalny, maksymalny):

5. Sposób modernizacji/instalacji:
zamiana opraw 1:1
zamiana opraw 1:1 wraz z symulacją Dialux i doborem opraw
nowe rozmieszczenie opraw wraz z optymalizacją
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6. Czy wymagane jest zastosowanie systemów sterowania (strefy, DALI, 1-10V, czujki ruchu lub natężenia) ?
…..............................................................................................................................................................................

7. Czy obiekt jest doświetlany światłem dziennym ?
tak
nie
informacje dodatkowe:

DANE TECHNICZNE:

1. Warunki panujące w obszarze pracy opraw (podwyższona temperatura, temperatura maksymalna, zapylenie, mgła olejowa itp.):
…..............................................................................................................................................................................
2. Czy wymagana jest modernizacja instalacji elektrycznej ?

3. Czy wymagane jest złożenie oferty wraz z montażem ?

4. Czy wymagane jest przetestowanie opraw ?

5. Oczekiwania w zakresie typu oprawy CommLED (model CommLED, kształt, klosz, barwa światła):
…..............................................................................................................................................................................
6. Warianty oferty (różne typy opraw):
…..............................................................................................................................................................................

DANE DO ANALIZY ZWROTU:

1. Cena za energię z przesyłem:

2. Częstotliwość wymian źródeł światła:

3. Koszt zakupu źródeł światła:

4. Koszt wymiany źródła:
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Rodzaj oprawy

Ilość
opraw

Ilość
źródeł

Rodzaj
zródeł

Moc
źródeł
(W)

Czas pracy/dobę;
dni w tyg.(h/dobę;
dni/tydz.)
Cena
energii
(zł/kwh)

Koszty eksploatacji
zakup/wymiana
(zł/rok)

Zamiennik LED
(preferowany
przez klienta)

Uwagi

Dostawca:

Pomieszczenie
(nazwa)

Nabywca:

(data, podpis, pieczęć przedstawiciela)
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(data, podpis, pieczęć przedstawiciela)
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