ELEKTRYK OGRODOWY
Zarząd ROD Nad Widawą na podstawie przesłanych ofert i negocjacji cenowych w dniu 5 lutego
2020 wybrał firmę, która świadczyć będzie usługi elektryka ogrodowego dla naszego ogrodu.
Na ogłoszenie o konkursie, umieszczone 20 stycznia 2020r na tablicach ogłoszeniowych ogrodu
oraz wysłane do 5 firm elektrycznych mających siedziby w pobliżu naszego ogrodu, odpowiedziało 2
oferentów.
Firma Elektron III oraz firma Energy-Mar.
Kryterium wyboru były proponowane ceny przyłączy altanek oraz czas reakcji na potencjalne awarie
sieci.
Koszt podłączenia altanek - jako najbardziej mierzalny parametr, a jednocześnie najistotniejszy dla
naszych działkowców, stanowił podstawę negocjacji cenowych, które przeprowadziliśmy z
oferentami.
Ostatecznie wygrała firma Energy-Mar, która zaproponowała za przyłączenia altanek ceny:
dla 1 do 3 altanek - 160 zł brutto/altankę
dla 4 do 9 altanek - 130 zł brutto/altankę
dla 10 i więcej jednorazowo podłączanych altanek 100 zł brutto/altankę
Cena, jaką działkowiec będzie płacił za przyłączenie altanki do instalacji ogólnoogrodowej, zależeć
będzie od tego, czy decyzję podejmie od razu i przyłączenie jego altanki nastąpi w bloku 10 i więcej
czy np. zdecyduje się za 3-4 miesiące i podłączany będzie indywidualnie lub w mniejszej grupie.
Prosimy wziąć to pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji o terminie i chęci
przyłączenia.
Przykład 1 .
55 działkowców podpisuje umowy z Zarządem ROD jeszcze w marcu. Zarząd ustala grafik
podłączeń w porozumieniu z elektrykiem, tak żeby w trakcie 1 pobytu mógł podłączyć i dokonać
pomiarów w min. 10 altankach (tego dnia wybrani działkowcy muszą być na terenie ogrodu i
muszą udostępnić altankę)
W takim przypadku każdy z działkowców zapłaci za przyłączenie swojej altanki 100 zł brutto
elektrykowi.
Przykład 2.
Jeden działkowiec decyzje o podłączeniu podejmie jesienią i podpisze we wrześniu umowę z
Zarządem na dostawę energii. W tym przypadku może być jedynym podłączanym przez co elektryk,
który zostanie wezwany do podłaczenia altanki i wykonania pomiarów instalacji w altance obciąży
działkowca kwotą 160 zł.
POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE
Podpisywanie umów na dostawę energii elektrycznej dla działkowców, planujemy rozpocząć w
marcu.
Do tego czasu chcemy podpisać umowę ramową o współpracy z elektrykiem oraz wystąpić do
Zakładu Energetycznego o uruchomienie przyłącza.

