
Puławy, dnia. ……………….. 
 

Do OPEC Sp. z o.o. w Puławach  

……………………………………………….  ul. Izabelli 6 
                                           imię i nazwisko 

        24-100 Puławy 
ul. …………………………………………… 
                                     ulica, nr domu, nr lokalu 
 
……………………………………………… 
                  kod                                  miejscowość 
 
……………………………………………… 
                                         telefon kontaktowy 
 
 

ZLECENIE 

Zlecam wykonanie w lokalu mieszkalnym/użytkowym* pod adresem: 

ul. …………………………………………….nr domu………………nr lokalu……………… 

miejscowość …………………………………. 

usługi polegającej na: 

 demontażu grzejnika w ………………………………………………………………..* 

 przeniesieniu grzejnika w ……………………………………………………………..* 

 przesunięciu pionu świecowego w …………………………………………………….* 

 montażu zaworów termostatycznych szt. ……………………….……………………..* 

 wymianie grzejników w pomieszczeniach: 

- kuchnia *     - pokój 3 * 

- łazienka*     - pokój 4 * 

- pokój 1 *     - …………………………….. * 

- pokój 2 *     - …………………………….. * 

 innych…………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………..……………………………….…..* 

Oświadczam, że: 
 Posiadam tytuł prawny do w/w lokalu i mam prawo do wykonywania w nim prac remontowych. 
 Przyjąłem i akceptuję informację, że usługa obejmująca instalację CO może odbyć się przy dodatnich 

temperaturach na zewnątrz budynku. 
 Należność za wykonaną usługę uiszczę po jej wykonaniu i otrzymaniu faktury. 
 Nie posiadam zaległości z tytułu należnych opłat i usług wobec OPEC Sp. z o.o. w Puławach. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach ul. Izabelli 6, 

24-100 Puławy (administrator danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji zleconych usług. Dane  
są chronione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania w/w celu. Zostałem/łam poinformowany/a  
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, oraz wycofania zgody ma ich 
przetwarzanie. 

 
 

                                                                        
                                                                                     …………………………………………. 

                                                                                                                                                 podpis zleceniodawcy 



Wypełnia OPEC Sp. z o.o. w Puławach: 
 
Sprawdzono saldo klienta na dzień ………………….., nie* stwierdzono zadłużenie/a*. 
 
 
                                                                                                               ………………………………… 
                                                                                                                       podpis osoby sprawdzającej 

Dobór grzejników 
 

Dobrano grzejniki stalowe dla parametrów pracy (75/65/t1): 

- kuchnia  (t1=20oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- łazienka  (t1=25oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- pokój 1  (t1=20oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- pokój 2  (t1=20oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- pokój 3  (t1=20oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- pokój 4  (t1=20oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- …………………… (t1=…oC) moc= ……………….(W) np. typ ……………………………………….. 

- …………………… (t1=…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 z właściwym 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 
 
 

Wypełnia Spółdzielnia/Wspólnota/Zarządca budynku: 
 
Nie* Wyrażam*zgodę/y na wykonanie wymienionych powyżej robót na instalacji CO lub CW wchodzącej w skład 
budynku, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe do wykonania przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Zakres 
przeprowadzonego remontu na instalacji CO lub CW nie może mieć wpływu na pogorszenie ustalonych warunków 
technicznych instalacji w budynku. 
 
 
 
 
                                                                                              ________________________________________ 
                                                                                        Pieczęć firmowa i podpis zarządcy budynku 

 
 
Otrzymują: 
1x Zleceniodawca* 
1x TP* 
1x REC1/REC2/REC3* 
 
* niepotrzebne skreślić 


