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Zlecenie wykonania usługi związanej z wodomierzem dodatkowym  

do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (bez ścieków). 

 

1. Zlecam wykonanie usługi przez MSK Sp. z o.o. w Imielinie (właściwe zaznaczyć): 

 

 

 

 

……………………………………………. 

data złożenia zlecenia 

 

 

 

……………………………………………. 

nr identyfikacyjny 

Zleceniodawca (kod odbiorcy):……………………………………………….. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zlecającego wykonanie usługi: 

 

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

 
Pesel / NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu  zlecającego wykonanie usługi : 

 

kod pocztowy i miejscowość: ........................................................................................................................................................................,  

 

ulica: .................................................................................................. , nr domu/działki : ………………………………………………….. 

Adres wykonania usługi: 

 

kod pocztowy i miejscowość: ........................................................................................................................................................................,  

 

ulica: ................................................................................................... , nr domu/działki : ..………………………….…………………….. 

 

telefon kontaktowy:.........................................................................................................................................................................................   

 

e-mail: ............................................................................................................................................................................................................. 

L.p. NAZWA USLUGI 
CENA NETTO 

(w zł.) 

CENA BRUTTO 

(w zł.) 

ILOŚĆ 

 

1 Montaż wodomierza dodatkowego Ø 15  wraz z plombowaniem  180,00 194,40

2 Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 15  wraz z plombowaniem 190,00 205,20

3 Montaż wodomierza dodatkowego Ø 20  wraz z plombowaniem 209,00 225,72

4 Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 20  wraz z plombowaniem 219,00 236,52

5 Montaż nakładki radiowej na wodomierz dodatkowy 181,00 222,63

6 
Montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 z nakładką radiową wraz z

plombowaniem 
261,00 281,88

8 
Montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 z nakładką radiową wraz z

plombowaniem 
251,00 271,08

7 
Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 z nakładką radiową wraz z

plombowaniem 
270,00 291,60
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UWAGA:  Do ceny  należy  doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek 

 

 

Akceptacja poniższych warunków stanowi podstawę realizacji zlecenia:  
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami montażu wodomierza dodatkowego i rozliczeń wody bezpowrotnie   

   zużytej 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z otrzymanymi warunkami technicznymi i instalacja służąca do pomiaru wody 

   bezpowrotnie zużytej została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi.     

- Oświadczam, że zamawiając usługę jestem świadomy/a, iż w razie braku możliwości dokonania odbioru  

    technicznego, z powodu wadliwego montażu wodomierza, niezgodnego z wydanymi warunkami technicznymi,   

   zostanie pobrana opłata za brak możliwości realizacji usługi z przyczyn zależnych od Odbiorcy usług, zgodnie z   

   aktualnym cennikiem MSK Sp. z o.o. w Imielinie dostępnym na stronie internetowej www.msk-imielin.pl lub w   

   BOK Spółki.  

-  Oświadczam, że w przypadku braku montażu nakładki radiowej, zostałem/am powiadomiony/a o obowiązku  

    podawania stanu wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. 

 

Ważne: 

- Wodomierz dodatkowy jest własnością odbiorcy usług dlatego wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem  

   wodomierza dodatkowego, wymianą i ponowną jego legalizacją, (co 5 lat) oraz ponownym oplombowaniem   

   wykonuje inwestor / właściciel nieruchomości na własny koszt. Okres ten liczy się od pierwszego stycznia roku  

   legalizacji. Za ważną legalizację wodomierza dodatkowego odpowiada Odbiorca usług. 

-  Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem dodatkowym w sposób    

   tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za odprowadzone ścieki wg wskazań wodomierza głównego. 

              

 

         ..................................................... 

                                                                    (Czytelny podpis zleceniodawcy) 

 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się i akceptuję informację o przetwarzaniu danych osobowych, dotyczącą składanego wniosku, 

dostępną w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie. 

 

  

 

 

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

       (Czytelny podpis zleceniodawcy) 

9 
Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 z nakładką radiową wraz z 

plombowaniem 
280,00 302,40

10 Demontaż nakładki radiowej 30,00 36,90

11 Montaż nakładki radiowej (bez kosztów nakładki) 30,00 36,90  

12 Demontaż i montaż nakładki radiowej (bez kosztów nakładki) 40,00 49,20  

13 Przeprogramowanie nakładki radiowej (z winy Odbiorcy usług)  30,00 36,90  

14 Demontaż wodomierza dodatkowego 40,00 49,20  

http://www.msk-imielin.pl/
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