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                           ANKIETA 
Ankietę wypełniamy drukowanymi literami! 

 

 "GALMET SP. Z O.O. " SP. K.;  ul. Raciborska 36;  48-100 Głubczyce  
tel: +48 77 40 34 555; @ :  dotacje@galmet.com.pl     www.galmet.com.pl 
 

                  Zestawy solarne Galmet podlegają dotacji z NFOŚiGW 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie wszystkich informacji udzielonych firmie w bazie danych 

firmy Galmet. i na dalsze ich przetwarzanie w celach statystycznych. i marketingowych zgodnie z Dz. U. nr 

133, poz. 833. Udzielający informacji ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania na warunkach 

określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 

                                                                               ………………………. 
                                                                                        Podpis klienta                                   
 

Dane potrzebne  do przygotowania oferty na instalację solarną  

 1.  Adres inwestycji 
 Data, miejscowość 

2. Dane inwestora  
Tel./E-mail/Fax: 

  

3. Typ kolektora  
(płaski, próżniowy):  

  
4. Zastaw solarny proponowany 
przez instalatora (nr kat., nazwa) 

 

5.  Przeznaczenie instalacji 
solarnej wspomagającej 

6. Okres eksploatacji obiektu: 
7. Liczba mieszkańców 

C.W.U. C.O. BASEN cały rok sezonowo - ile 

            

8. Zużycie CWU 9.  Punkty poboru CWU 10. Temperatura wody w punkcie 
poboru, w zbiorniku dobowe miesięczne roczne Wanna, prysznic, jacuzzi 

      
  
  

  

11.Gdzie będą/są zainstalowane 
zbiorniki:  piwnica / piętro / inna 

12. Wymiary pomieszczenia na zbiorniki (dostępna powierzchnia, wysokość 
pomieszczenia, szerokość drzwi) 

    

13.Ściany zewnętrzne 
14. Powierzchnia ścian zewnętrznych m2 

15. Powierzchnia przeznaczona pod 
montaż kolektorów m2 mur grubość ocieplenie 

        

16. ŹRÓDŁA CIEPŁA, opis, rodzaj paliwa, typ kotła, moc grzewcza 
17. Wysokość instalacji m / ilość 

kondygnacji 

    

18. Miejsce montażu kolektorów słonecznych dach / inne oraz jego opis 
(rodzaj pokrycia, spadek dachu, orientacja mont. kolektora) 

19. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania pomieszczeń GJ (kWh) 

    

20. Instalacja C.W.U.  sposób przygotowania c.w.u., istniejące zbiorniki c.w.u.,  typ zbiorników 

 

21. Instalacja C.O. rodzaj ogrzewania (np. podłogowe), parametry temp. systemu grzewczego, bufory    

  

22. Dodatk. opcja: Basen (Typ) 23. Okres użytkowania basenu 
24. Wymiary 

basenu 
25. Oczekiwana  

temp. wody 
basenu 

o
C otwarty 

otwarty 
izolowany 

kryty cały rok 
sezonowo – 

ile? 
dług : szer : głęb 

              

26. Basen: system podgrzewu, moc cieplna wymiennika basenowego, przepływ obliczeniowy przez wymiennik. 

 

Załączniki : 30. Pieczątka dystrybutora/instalatora 

27. Rzut dachu (lub innej 
powierzchni montażu kolektorów) : 

28. Rzut pomieszczenia na 
zbiorniki : 

      

29.  Inne :  

mailto:dotacje@galmet.com.pl

