
Katalog | Cennik usług

ważny od marzec 2017

Rysunek Nr. art.

 Cena netto

 zł OP Artykuł Dostępność

Badania okresowe zawiesi 5000.0010.0000
5000.010.0001 90,00 zł                                1 zawiesia pętlowe na zamówienie

5000.010.0002 90,00 zł                                1 zawiesia bezkońcowe na zamówienie

5000.010.0003 90,00 zł                                1 zawiesia linowe na zamówienie

5000.010.0004 90,00 zł                                1 zawisia łańcuchowe na zamówienie

5000.010.0005 90,00 zł                                1 zawiesia pasowe na zamówienie

5000.010.0006 90,00 zł                                1 zawiesia wężowe na zamówienie

* cena kontroli 1 sztuki

Badania okresowe zawiesi 4002.0011.0050
zawiesia wielocięgnowe na zamówienie

zawiesia linowe na zamówienie

zawiesia pasowe na zamówienie

zawiesia wężowe na zamówienie

4002.0011.0051 85,00 zł                                1 ilość cięgien - 1 na zamówienie

4002.0011.0052 90,00 zł                                1 ilość cięgien - 2 na zamówienie

4002.0011.0053 95,00 zł                                1 ilość cięgien - 3 na zamówienie

4002.0011.0054 100,00 zł                              1 ilość cięgien - 4 na zamówienie

* cena kontroli 1 sztuki

Badania okresowe zawiesi 4002.0012.0060
zawiesia wielocięgnowe

zawisia łańcuchowe

4002.0012.0061 100,00 zł                              1 ilość cięgien - 1 na zamówienie

4002.0012.0062 110,00 zł                              1 ilość cięgien - 2 na zamówienie

4002.0012.0063 120,00 zł                              1 ilość cięgien - 3 na zamówienie

4002.0012.0064 140,00 zł                              1 ilość cięgien - 4 na zamówienie

* cena kontroli 1 sztuki

Badania okresowe zawiesi 4002.0014.0070

4002.0014.0071 90,00 zł                                1

uchwyty do blach pionowych, para uchwytów do 

blach poziomych, chwytaki megnetyczne na zamówienie

* cena kontroli 1 sztuki

Usługi dodatkowe 4002.0020.0100
4002.0020.0101 29,00 zł                                1 badanie szekli / 6 miesięcy na zamówienie

4002.0020.0102 29,00 zł                                1 oględziny zawiesia (przy wyniku negatywnym) na zamówienie

4002.0020.0103 29,00 zł                                1 uzupełnienie identyfikatora w zawiesiu na zamówienie

4002.0020.0104 wg. wyceny 1 Wymiana zużytych elementów zawiesia na zamówienie

4002.0020.0105 49,00 zł                                1 Sporządzenie duplikatu Deklaracji Zgodności na zamówienie

4002.0020.0106 10,00 zł                                1 Założenie kartoteki zawiesia - analogowej na zamówienie

4002.0020.0107 29,00 zł                                1 Założenie kartoteki zawiesia - elektronicznej na zamówienie

4002.0020.0108 290,00 zł                              1

Szkolenie „osoby kompetentnej” w zakresie 

kontroli szczegółowych zawiesi na zamówienie

Terminy realizacji: wg.indywidulanych ustaleń

Płatność: gotówka przy zakończeniu badania lub termin płatności

Gargot sp. zo.o. * ul. Śniadeckich 28/4 * 60-774 Poznań

  Telefon +48 61 6747 196 * Telefax +48 616747 197 * Mail info@gargot.pl

Podane powyżej ceny są cenami promocyjnymi i dotyczą zawiesi zakupionych w Gargot Sp. z o.o

Dla zawiesi innych producentów podane ceny badań należy pomnożyć   x 1,2 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania kontroli  


