
Puławy, dnia _______________ 
 
 

Do OPEC Sp. z o.o. w Puławy 
ul. Izabelli 6 
24 – 100 Puławy 

_____________________________ 
                                         imię 

 
______________________________ 
                                     nazwisko 

 
ul. ___________________________ 
                       ulica nr domu i lokalu 

 
___-_____     ___________________ 
          kod            miejscowość 

 
______________________________ 
                            telefon kontaktowy 

Zlecenie 
 Zlecam dobór i wymianę grzejnika/grzejników* w lokalu mieszkalnym/usługowym* 
pod adresem: 
 
ul. _________________________  nr domu______________ nr lok. _________________ 
 
miejscowość ___________________________ 
 
w pomieszczeniach w:  
- kuchnia* 

- łazienka* 

- pokój* _______________    - ____________________ 

- ____________________    - ____________________ 

- ____________________    
Oświadczam, ze: 
• Jestem właścicielem w/w lokalu i mam prawo do dokonywania w nim prac remontowych, 
• akceptuję fakt, ze jeśli na grzejniku zainstalowane są podzielniki kosztów ogrzewania firma 
rozliczająca dokona zmiany (zwiększenia) współczynnika korekcyjnego dla wymienianego 
grzejnika, 
• przyjąłem i zaakceptowałem informacje, ze wymiana może odbyć się wyłącznie na grzejniki 
stalowe, 
• przyjąłem i zaakceptowałem informacje, ze wymiana może odbyć się przy dodatnich 
temperaturach na zewnątrz budynku, 
• opłaty za wykonanie usługi zapłacę po jej wykonaniu. 
 
        ________________________ 
                          Podpis 
Opcjonalnie wypełnia Spółdzielnia/Wspólnota/Zarządca budynku 

W przypadku bezpośredniego rozliczania ciepła przez zarządcę budynku wymagana jest jego 
zgoda: 
 
 
Zgoda Spółdzielni/Wspólnoty/Zarządcy* na wymianę grzejników 

   _________________________________________ 
    Pieczęć firmowa i podpis zarządcy budynku 

 
verte 

* niepotrzebne skreślić  



Wypełnia OPEC Puławy: 
 

Dobór grzejników 
 
Dobrano grzejnik stalowe dla parametrów pracy (75/65/ti): 
 
- kuchnia               (ti=20oC)  moc = _______ [W] np. typ _____________________________ 
 
- łazienka              (ti=25oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
- pokój  (ti=20oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
- _____________ (ti= __oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
- _____________ (ti= __oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
- _____________ (ti= __oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
- _____________ (ti= __oC) moc = _______ [W] np. typ ______________________________ 
 
 
 
 
                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                 podpis i pieczęć osoby dobierającej grzejniki 

 
Uwaga: Po otrzymaniu doboru grzejników prosimy o zakup ich we własnym zakresie, a następnie  skontaktowanie się ze swoim rejonem w celu 
umówienia terminu realizacji zlecenia. 
REC1 – ul. Na Stoku 1 tel. 81-887-15-19, REC2 – ul. Wróblewskiego 16D tel. 81-886-21-78, REC3 – ul. Staszica 1 tel. 81-887-46-66 

 
 
Potwierdzam odbiór doboru grzejników: 
 
 
 
_______________________________ 

Podpis zleceniodawcy 

 
 

Otrzymują: 

1 x Zleceniodawca 

1 x TP 

1 x REC1/REC2/REC3* 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


