Wdrożenia zabezpieczeń akustycznych
FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowny kliencie.
W celu umożliwienia nam złożenia Państwu jak najobszerniejszej i odpowiadającej Państwa
oczekiwaniom oferty na realizację i wdrożenie prac akustycznych, rozwiązujących problemy opisane w
kierowanym do nas zapytaniu ofertowym, prosimy o zawarcie w wysyłanym do nas zapytaniu
informacji o przedmiocie problemu i obiekcie prac, przysyłając nam niżej wymienione materiały
i odpowiadając na następujące pytania:
1. Schemat stanowiska pracy pracownika, maszyny, tzw. layout z zaznaczonym miejscem
przebywania pracownika,
2. „Obraz” dnia pracy, czyli czas przebywania pracownika w poszczególnych miejscach wokół
stanowiska, maszyny z oznaczeniem miejsc jego przebywania.
3. Kopię wyników ostatnich pomiarów hałasu dla danego stanowiska pracy, maszyny.
4. Wyniki pomiarów tła hałasu dla przestrzeni wokół obiektu, (jeśli są dostępne).
5. Zdjęcia obiektu (stanowiska, maszyny, przedmiotu prac), które uwidocznią skalę i zakres
problemu do rozwiązania oraz umiejscowią pole działania w otaczającej przestrzeni.
6. Wymiary pomieszczenia, w którym znajduje się obiekt prac.
7. Odległość usytuowania obiektu od ścian i sufitu, jeśli nie wynika to ze schematu stanowiska
maszyny (layoutu) bądź stanowisk pracy.
8. Rodzaj materiałów ścian i sufitu otaczających stanowisko pracy.
9. Czas pracy maszyny lub stanowiska pracy na dobę, (jeśli dotyczy).
10. Poziom oczekiwanej redukcji hałasu dla danego stanowiska pracy (obiektu).
11. Zaznaczenie na schemacie stanowiska pracy punktów kontrolnych hałasu oraz oczekiwany
poziom hałasu w tych punktach po zakończeniu wdrażania zabezpieczeń akustycznych.
12. Informacja, o dostępności obiektu. Czy możliwe jest wyłączenie stanowisk z ruchu i na jak długi
czas w celu wdrożenia wyciszających rozwiązań akustycznych, czy zakład pracuje w soboty,
niedziele.
13. Oczekiwany termin wdrożenia rozwiązania akustycznego.
14. Osoby kontaktowe, gotowe udzielić dodatkowych informacji technicznych.
Uwaga:
Prosimy zawrzeć w zapytaniu ofertowym tylko te materiały i informacje z powyższej listy, którymi
Państwo aktualnie dysponujecie lub możecie je małym nakładem sił i środków szybko przygotować.
Po otrzymaniu materiałów przeprowadzimy ich analizę i skontaktujemy się z Państwem w celu
umówienia się na wizję lokalną. Wysłuchamy Państwa problemów i oczekiwań oraz przedstawimy
podczas spotkania pierwszą propozycję naszego rozwiązania Państwa problemu. Po zakończeniu wizji
lokalnej, w ciągu tygodnia, otrzymają Państwo ostateczną ofertę na realizację prac akustycznych.
Informację prosimy kierować na e-mail:
biuro@ergo-system.pl , tel. 68 3854906
ksprawka@ergo-system.pl, tel. 571 422 911
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