Koszt aktualizacji:
Aktualizacja IBP z 2012 roku polegająca głownie na aktualizacji zmian załączników graficznych:
Suma załączników do aktualizacji = 12.
Dodatkowo należy wykonać załącznik SSP zawierający tylko zestawienie czujników dymu wraz z ich
numeracją i naniesieniem graficznym patrz przykłady typy SSP grabina SSP Luzt Domaszkowice.
Koszty związane z aktualizacją załączników IBP
- 1 załącznik 80 zł netto, razem 12*80zł=960 zł netto,
- załącznik SSP – 0 zł ! w ramach współpracy Uwaga: załącznik SSP zawiera tylko nr stref i czujek SSP
do szybkiej identyfikacji i wymaga tez nakładu pracy przy jego wykonaniu.
Koszty wynikające z wydrukiem i ewentualnej oprawy:
Opcjonalnie do IBP jako załączniki graficzne:
- Wydruk załączników osobna na formacie papier zwykły A2 = 4 zł netto za sztukę razem 4*12=48 zł
netto,
lub
- Wydruk wszystkich załączników na dużym poglądowym formacie A1 papier zwykły – 18 zł netto lub
A0 28 zł netto.
Dodatkowo forma wisząca na ścianie:
- Wydruk załącznika SSP przy centrali SSP raczej mus być na jednym dużym formacie co najmniej
A1(papier fotograficzny) – koszt 24 zł netto lub A0(papier fotograficzny) – koszt 38 zł netto + oprawa
na ścianę (specjalne zamówienie) 90 zł netto – musi wisieć przy centrali SSP.
- Wydruk wszystkich załączników IBP na dużym poglądowym formacie A1(papier fotograficzny) –
koszt 24 zł netto lub A0(papier fotograficzny) – koszt 38 zł netto + oprawa na ścianę (specjalne
zamówienie) 90 zł netto – taki rysunek może wisieć na wartowni ale nie jest to wymagane.
Uwaga:
- rysunki do wydruku fotograficznego lub zwykłego przekazujemy do wydruku tylko po uprzednim ich
zaakceptowaniu przez pracownika ZK Kluczbork – po takim zaakceptowaniu nie podlegają reklamacji.
- napisanie A1 lub A0 oznacza fakt doboru odpowiedniego formatu po wykonaniu załączników tak
aby uzyskać jak najlepszą widoczność i skalę.
- aktualizując IBP proponujemy nanieść na załącznik graficzny dodatkowo informacje związane z
uzbrojeniem terenu w wodę, gaz, energetykę itp.

