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ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA PODZIEMNEGO
www.amargo.pl

Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniami Amargo. Aby dokonać rzetelnej wyceny zbiornika podziemnego, mamy
prośbę o wypełnienie poniższego formularza i podanie najważniejszych informacji związanych z planowaną inwestycją.
Przesyłając ankietę zgłaszasz chęć poznania oferty na wykonanie zbiornika według poniższych wytycznych / danych /
wskazań użytkowych. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

1

Dane kontaktowe
Nazwa firmy
Adres firmy (ulica, kod pocztowy, miasto)
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Stanowisko osoby kontaktowej
Numer telefonu
Adres e-mail
Miejsce realizacji inwestycji – budowy / dostawy

Wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo Sp. z o.o. celem przedstawienia oferty w zakresie objętym niniejszą ankietą
doboru.
Dobrowolne
Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników przemysłowych, dlatego z przyjemnością przystąpię do newslettera firmy Amargo, w ramach którego będę
otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

2

Informacje nt. zbiornika i miejsca posadowienia
Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

Etap, na jakim znajduje się inwestycja

koncepcja

projekt wykonawczy

przetarg

zakup

Funkcja, jaką ma pełnić zbiornik

Warunki posadowienia
Typ miejsca lokalizacji

teren zielony

Głębokość / grubość warstwy ziemi nad zbiornikiem

Rodzaj gruntu

Maksymalny możliwy poziom wody gruntowej

ruch pieszy

nacisk od aut
osobowych

nacisk od aut
ciężarowych (TIR)

Geometria i wyposażenie zbiornika
Wymagane / oczekiwane
wymiary zbiornika

Sztywność obwodowa

Średnica
wewnętrzna [mm]

Średnica
zewnętrzna [mm]

Długość [mm]

Pojemność [m3]

SN2

SN4

SN8

Prosimy wskazać wymagane króćce: dopływ /
odpływ / odpowietrzenie / wskaźnik poziomu / inne

Typ włazu do zbiornika

Inne istotne wymagania: zbiornik dozorowy / system kontroli wycieku (+ przekazywanie informacji
o szczelności zbiornika do sterowni głównej lub
obiektowej) / materiał elektroprzewodzący / inne

Jeśli możesz, daj nam znać, w jaki sposób dowiedziałeś się o rozwiązaniach Amargo – to dla nas cenna informacja.

Miałem/am wcześniej kontakt z przedstawicielem Amargo
(jeśli pamiętasz, wpisz obok nazwisko tej osoby)
Mam kontakt z polecenia (wpisz obok kto polecił Ci
Amargo – wystarczy podanie firmy)

Szukałem/am rozwiązania w Google i natrafiłem/am na stronę internetową Amargo

Brałem/am udział w szkoleniu organizowanym przez Amargo

Dowiedziałem/am się o Amargo z mediów społecznościowych

Inne źródło – wpisz obok

Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi – z pewnością przyczynią się one do fachowego doboru zbiornika i sprawnej wyceny. Formularz prosimy przesłać na adres eksperci@amargo.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy
guzik. Gdyby w międzyczasie pojawiły się dodatkowe pytania lub ważne informacje mogące mieć wpływ na wycenę,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kliknij, by wysłać formularz doboru

