
 

Data przyjęcia zgłoszenia
 
Numer zgłoszenia
 
 

Data zgłoszenia 
 
Imię, nazwisko, telefon zgłaszającego prace
 
Imię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej
 
Nazwa firmy

Dokładny adres
 
Dokładna lokalizacja urządzenia na 
 
Typ urządzenia
 
Dane podstawowe (udźwig, rozpiętość itp.)
 
Numer UDT
 
Dokładny o
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIP: 631

Zgłoszenie prac serwisowych

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

Data przyjęcia zgłoszenia

Numer zgłoszenia 

ata zgłoszenia  

mię, nazwisko, telefon zgłaszającego prace

mię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej

azwa firmy 

okładny adres 

okładna lokalizacja urządzenia na 

Typ urządzenia 

ane podstawowe (udźwig, rozpiętość itp.)

umer UDT 

Dokładny opis usterki
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Zgłoszenie prac serwisowych

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

Data przyjęcia zgłoszenia 

 

Uzupełnia zgłaszający prace serwisowe

mię, nazwisko, telefon zgłaszającego prace

mię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej

okładna lokalizacja urządzenia na 

ane podstawowe (udźwig, rozpiętość itp.)

pis usterki 
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Zgłoszenie prac serwisowych

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

Uzupełnia przyjmujący zgłoszenie

Uzupełnia zgłaszający prace serwisowe

mię, nazwisko, telefon zgłaszającego prace

mię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej

okładna lokalizacja urządzenia na zakładzie

ane podstawowe (udźwig, rozpiętość itp.)
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy
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Zgłoszenie prac serwisowych -

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

Uzupełnia przyjmujący zgłoszenie
 

 

Uzupełnia zgłaszający prace serwisowe

mię, nazwisko, telefon zgłaszającego prace 

mię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za kontakt z ekipą serwisową

 
 
 

zakładzie  

 

ane podstawowe (udźwig, rozpiętość itp.)  
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teśmy dobrzy w tym co robimy
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- standard 

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

Uzupełnia przyjmujący zgłoszenie 

Uzupełnia zgłaszający prace serwisowe

a kontakt z ekipą serwisową
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standard V1US201906

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych.

 

Uzupełnia zgłaszający prace serwisowe 

a kontakt z ekipą serwisową
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201906 

Dla klientów nie posiadających odrębnych umów serwisowych. 

a kontakt z ekipą serwisową 
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Oproject Michał Ochendowski 
 NIP: 631-237-71-72 
 REGON: 364644698 
Internet 
 biuro@oproject.pl 
 http://oproject.pl 
Adres 
 ul. Mickiewicza 17 
 44-120 Pyskowice 
Osoby kontaktowe 
 
 Michał Ochendowski 
  533-970-007 
  m.ochendowski@oproject.pl 
  
 Karolina Dąbrowska 
  570-146-249 
  k.dabrowska@oproject.pl 
 
 
 Bartłomiej Szpakowski 
  530-680-736 
  b.szpakowski@oproject.pl 
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