Audyt oświetlenia
kwestionariusz doboru

Prowadzący audyt:

Dane audytu:

firma:
adres firmy:

data audytu:
miejsce audytu:

NIP:
imię:
nazwisko:
e-mail:
nr telefonu:

właściciel/zarządca budynku (nazwa, adres):

Identyfikacja - budynek:

Część techniczna:

rok ukończenia budowy:

Instalacja elektryczna - oświetlenie
moc pobierana przez oświetlenie (kW):

nr telefonu:
kod i miejscowość:
ulica, nr domu:

Własność
a) prywatna
c) Skarb Państwa

b) spółdzielcza
d) komunalna

Charakter
a) wolnostojący
c) szeregowiec

b) bliźniak
d) blok mieszkalny

Przeznaczenie
a) mieszkalny
c) dydaktyczny
publicznej

Instalacja elektryczna - oświetlenie w ciągu roku
moc pobierana przez oświetlenie (kW):
Czas pracy oświetlenia h/rok
Stawka za energię elektr. (przesył i dystrybucja) [zł

b) przemysłowy
d) budynek użyteczności

netto]:
Koszt energii elektr. na potrzeby oświetlenia
[zł/rok]:

Uwagi

Dodatkowe dokumenty

Ustalenia dotyczące audytu
a) wytyczne

Inwentaryzacja oświetlenia
a) ilość
b) moc
c) barwa
d) model obecnie zastosowanych opraw:

b) sugestie
c) ograniczenia
d) uwagi inwestora
Nowe oświetlenie
a) wymiana 1:1
b) nowy projekt instalacji
c) doświetlenie
Cel modernizacji:

Należy wykonać zdjęcia każdego pomieszczenia
oraz opraw na suficie wraz z oznaczeniami!
Rzuty pomieszczeń (dwg, dxf lub ksero):
a) tak

		

b) nie

Rachunki za energię elektryczną:
a) tak

		

b) nie

Sposób finansowania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty – w tym do przekazywania tych danych OEM Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą
w Miłocinie, Miłocin 284, 36-062 Zaczernie, adres korespondencyjny: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska, NIP: 5170372080, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000582822
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przyjmuję do wiadomości informację o prawie dostępu do danych,
prawie ich poprawiania, a także uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Formularz prześlij na adres: p.wilde@oemsolar.pl (Przemysław Wilde, t.: 506 452 587)

.................................................................................................
data, miejscowość, imię i nazwisko

Miejsce na rysunek pomieszczenia z zaznaczonymi miejscami pracy oraz opawami.
nazwa pomieszczenia:
przeznaczenie pomieszczenia:
wysokość pomieszczenia:
czas pracy oświetlenia pon.-pt.:
czas pracy oświetlenia sb.-nd.:
natężenie światła (komunikacja):
natężenie światła w miejscach pracy:

wys. obecnych źródeł światła:
ilość zainstalowanych opraw:
moc zaintalowanych opraw:
barwa obecnego światła:
model zainstalowanych opraw:
rodzaj balastu w oprawie (dot. świetlówek):
b) elektroniczny
a) magnetyczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty – w tym do przekazywania tych danych OEM Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą
w Miłocinie, Miłocin 284, 36-062 Zaczernie, adres korespondencyjny: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska, NIP: 5170372080, zarejestrowanej pod numerem KRS:
0000582822 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przyjmuję do wiadomości informację o prawie dostępu do danych,
prawie ich poprawiania, a także uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

.................................................................................................
data, miejscowość, imię i nazwisko
Formularz prześlij na adres: p.wilde@oemsolar.pl (Przemysław Wilde, t.: 506 452 587)

www.oemsolar.pl

