DUEL Paweł Rapczyński
NIP: 524-26-31-729
ul. Nagodziców 3/59, 03-188 Warszawa
Telefon: 601 736 248 e-mail: biuro @ duel.com.pl

Cennik Usług
Lp

Nazwa usługi

Ważny od dnia

2018.01.01

Koszt netto
Od

Do

JM

Do wszystkich podanych niżej cen należy doliczyć podatek VAT

1

Przegląd okresowy - koszty robocizny
1 Kotły gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej do 35 kW
A. przegląd podstawowy, jeśli nie ma potrzeby wyjmowania wymiennika ciepła

350,00

PLN

B. dodatkowo, jeśli niezbędny jest demontaż wymiennika ciepła

300,00

PLN

2 Kotły gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej powyżej 35 kW
3 Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła o przepływie: do 1000 m3/h

350,00

4 Instalacja solarna o powierzchni brutto do 10 m2
(wycena indywidualna po ocenie utrudnień wysokościowych)

350,00

5 Instalacja solarna o powierzchni brutto powyżej 10m2

2

PLN

1 000,00

PLN

wycena indywidualna

Prace dodatkowe - koszty robocizny
1 Regulacja palnika i analiza spalin w gazowym kotle kondensacyjnym, poza okresowym
przeglądem

250,00

2 Płukanie instalacji grzewczej (wycena indywidualna)

350,00

1 000,00

PLN

250,00

500,00

PLN

250,00

500,00

PLN

3 Chemiczne uszczelnianie instalacji grzewczej
(bez kosztów środków chemicznych) (wycena indywidualna)
4 Diagnostyka układów grzewczych i wentylacyjnych
(wycena indywidualna)

3

PLN

Koszty materiałów
1

4

wycena indywidualna

Koszt materiałów zużytych w czasie robót określany jest w oparciu o zużytą ilość i ceny
katalogowe plus koszty dostawy (kurier itp.) do siedziby klienta

wg specyfikacji

Inne Koszty
1 Transport
A. Koszt transportu ekipy serwisowej
B. Czas transportu dolicza się do godzin pracy serwisantów

1,50

PLN/km

wg stawki za rh

2 Minimalne wartości do fakturowania
Minimalna ilość roboczogodzin do fakturowania wg poniższych stawek dla każdej
interwencji
Wymagana ilość serwisantów do prac w warunkach trudnodostępnych np. na dachu,
B.
na ścianach powyżej 2 m
A.

1,00

rh

2,00

osoby

150,00

PLN/rh

3 Stawki za roboczogodzinę dla prac nie wymienionych w cenniku punkt 1. - 2.
A. Stawka podstawowa dla prac wykonywanych w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00
B. Koszt robocizny za prace wykonywane w dni robocze w godzinach od 16:00 do 22:00

Koszt robocizny za prace wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach
C.
8:00 do 16:00
Koszt roboczogodziny za prace wykonywane w godzinach przekraczających podane
D.
wyżej zakresy

150,00%

Procent stawki
podstawowej lub pozycji
200,00% cennikowej pkt 1. - 2.

wycena indywidualna

