
 

Zlecenie wykonania prac dodatkowych w gminie Żyrzyn 
 

Sporządzone dnia: …………..………2018 r. 

1. Dane Właściciela nieruchomości: 

Imię  i Nazwisko:…………………………………………………………………………… 

Adres inwestycji…………………………………………………………………………..… 

2. Dane Wykonawcy: 

FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o.  Sp. K.  

ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska            

NIP: 731-204-52-00, REGON 101611814 

W ramach prac dodatkowych zlecam wykonanie prac polegających na: 

LP. Nazwa usługi Wartość brutto 

Łączna 

kwota 

usługi 

(brutto) 

1. 

Zakup pompy obiegowej ładującej górną wężownicę wraz z niezbędną armaturą oraz 

czujnikami do prawidłowej pracy. 

Demontaż zbiornika przy zakupie podłączenia górnej wężownicy z pompą GRATIS !! 
660,00 

 

2. 
Zakup elementów niezbędnych do podłączenia górnej wężownicy wraz z niezbędną 

armaturą oraz czujnikami do prawidłowej pracy. 

450,00 

 
 

3. Demontaż istniejącego zbiornika 100,00  

4 

Doprowadzenie rur:             []     CWU i ZWU (120 zł + 20 zł/mb. rury) 

                                             []     cyrkulacja   (120 zł + 20 zł/mb. rury) 

                                             []     CO (120 zł + 20 zł/mb. rury) 

………..……. 

………..……. 

………..……. 

 

5. 

Wykonanie uziemionej instalacji elektrycznej zgodnej z przepisami 

� 60 zł brutto zakupienie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego 

� 450 zł brutto wykonanie uziemienia instalacji przy pomocy szpilki uziemiającej 

60,00 

450,00 

 

6. Dodatkowy montaż zaworu antyskażeniowego 110,00  

7. Wykonanie zabezpieczenia UPS zabezpieczającego instalację przed utratą napięcia 880,00  

8. Zakup oraz instalacja grzałki elektrycznej 250,00  

9. 
Wykonanie gniazdka elektrycznego trójpolowego w miejscu montażu sterownika 

solarnego z wykorzystaniem istniejącego uziemienia. 250,00 
 

10. 
Zakup i montaż reduktora ciśnienia wymagany do zachowania prawidłowego ciśnienia w 

podgrzewaczu solarnym. 250,00 
 

11. 
 

Inne ……………………………………………………………………………. ………. 

 

 SUMA  

 

               Prace dodatkowe nie zostały zlecone 

(podkreślić w przypadku, gdy prace dodatkowe nie zostały wykonane) 

 

 ……………………………………………… 

Podpis właściciela/pełnomocnika upoważnionego do 

wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających 

z Umowy z Mieszkańcem 

 

Protokół odbioru prac dodatkowych 

Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają, że prace montażowe zostały wykonane zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 

„Zleceniu wykonania prac dodatkowych”. Mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z powyższą specyfikacją w 

dniu zakończenia prac montażowych i odbioru częściowego, przedstawicielowi wykonawcy. 

Na ww. okoliczność zostanie wystawiony dokument KP. 

UWAGA !!! 

Zarówno koordynator jak i ekipy montażowe są uprawnione do pobierania pieniędzy w imieniu wykonawcy !!!        

 

 

 

                                                                                

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

        (Właściciel obiektu)                                 (przedstawiciel Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

                            
FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o.  Sp. K. 

ul. Majora Hubala 157  

95-054 Wola Zaradzyńska          

NIP: 7312045200, REGON 101611814 

Dowód wpłaty 
  

  

   

Oryginał 

  

    Dane  firmy            

…………………………………………… 

, 
dnia ………………………. 20 …………. r. KP Nr ……………………………….. 

                       

Od kogo:               WINIEN MA 

  Kasa Konto 

Za co zł gr Numer 

                          

Słownie złotych         
Razem:   

  

          

Wystawił Sprawdził Zatwierdził Raport kasowy Kwotę powyższą otrzymałem 

     

Nr         

poz.   …………………………………………… 

          podpis kasjera 

 

 

                            
FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o.  Sp. K. 

ul. Majora Hubala 157  

95-054 Wola Zaradzyńska          

NIP: 7312045200, REGON 101611814 

Dowód wpłaty 
  

  

   

Kopia 

  

    Dane firmy            

…………………………………………… 

, 
dnia ………………………. 20 …………. r. KP Nr ……………………………….. 

                       

Od kogo:               WINIEN MA 

  Kasa Konto 

Za co zł gr Numer 

                          

Słownie złotych         
Razem:   

  

          

Wystawił Sprawdził Zatwierdził Raport kasowy Kwotę powyższą otrzymałem 

     

Nr         

poz.   …………………………………………… 

          podpis kasjera 

 
 

 

 


