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Szukasz pomysłu na biznes?
Chcesz go sam prowadzić?
masz nadwyżki finansowe i chcesz zainwestować?

Mamy propozycję!

Standard oferty kompleksowej
Wyposażenie
2 zbiorniki okopcowane o pojemności 9.200 litrów każdy, ogrodzenie betonowe o wys. 200 cm
terenu do 4.000 m2., 2 bramy wjazdowe metalowe o szer. 500 cm każda, oświetlenie terenu - 2
lampy, kompresor wolnostojący, stanowisko rozładunku autocysterny z instalacją zraszającą,
stanowisko postoju autocysterny, kontener z dwoma półautomatami napełniającymi o wydajności
130 butli/11kg/h, waga kontrolna, pompa odsysająca, 2 wiaty magazynowe z blachy, system
detekcji gazu z automatyką, budynek biurowy drewniany bądź typu holenderskiego, na terenie
rozlewni instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, zraszająca, system monitoringu z trzema
kamerami i nagrywarką online na PC, tablet, telefon, system alarmowy akustyczny, podpis
elektroniczny, rejestracja w systemie EMCS, sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami, oznakowanie
terenu zgodnie z przepisami, zestaw narzędzi, parownica, zestaw nakrętek i uszczelek (5.000
szt.), wózki do butli 2 szt.
Dokumentacja
Projekt, pozwolenie na budowę, odbiory, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja
powykonawcza, instrukcje i regulaminy, oznakowanie – rozlewnia teren, biuro zgodnie z bhp,
dokumentacja – koncesja i skład podatkowy, podpis elektroniczny, rejestracja, zabezpieczenie
akcyzowe.
Szkolenia
system EMCS, saldowania, e- AD, obsługa urządzeń nalewczych, szkolenie bhp, szkolenie
techniczne ogólne z zakresu LPG, obowiązujące przepisy prawne dotyczące działania rozlewni –
ogólne, celne, skarbowe, transportowe, pracownicze.
Serwis
w okresie gwarancji do 24h, następnie do 48h
Gwarancja
12 miesięcy
Informacje dodatkowe
Termin pozwolenia na budowę – do 65 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów,
odbiory ok. 60 dni od uzyskania pozwolenia na budowę, uruchomienie ok. 60 dni od uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowę
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Oferta - budowa kompaktowej rozlewni gazu lpg do butli

Oferta

kompleksowa

podstawowa

Dokumentacja
projekt budowlany*
pozwolenie na budowę
odbiory
pozwolenie na
użytkowanie
koncesja
skład podatkowy, emcs

Wykonanie
rozprowadzenie mediów
ogrodzenie, bramy wjazdowe
utwardzenie terenu
szkolenie pracowników
monitoring i alarm
montaż rozlewni i zbiorników
uruchomienie techniczne
nadzór inw. i kierownik bud.
magazyn butli pełne/puste
inspektor nadzoru
biuro z aneksem wg. przepisów
rozwój rynku**

Cena netto

ust. indyw.

ust. indyw.

549 000 PLN

399 000 PLN

* Lokalizacja musi być poddana naszemu audytowi przed podpisaniem umowy
** Obejmuje 3-4 miesięczny okres od uruchomienia rozlewni oraz pozyskanie umówionych wolumenów sprzedaży
w rejonie do 100 km. od rozlewni.

UWAGI:
Możliwość zwiększenia bazy magazynowej na życzenie- ustalamy indywidualnie wielkość zbiorników i cenę, możliwość
wyceny większej rozlewni na życzenie klienta
Uzbrojenie terenu do granic działki w gestii zamawiającego lub płatne dodatkowo
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Firmy i osoby fizyczne zainteresowane rozpoczęciem działalności
w formie mini kontenerowej rozlewni gazu płynnego zapraszamy
do kontaktu.
Oferujemy pełną obsługę od L-poprzez P-aż do G.
Dostarczamy Ci pełny pakiet biznesowy:
- pełną infrastrukturę w postaci kontenerowej rozlewni gazu,
- zbiorniki magazynowe,
- wszelkie niezbędne instalacje
- indywidualny projekt budowlany
- pakiet niezbędnych zezwoleń
- rozruch z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie rozlewni
Do Ciebie należy przedstawienie lokalizacji w postaci prawa
własności lub dzierżawy lub skorzystanie z miejsc wybranych
przez nas.

W wybranych lokalizacjach gwarantujemy natychmiastową
dzierżawę na doskonałych warunkach.
Zapraszamy do osobistego kontaktu, tel. 508 495 885
lub 881 75 70 55
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