PASCAL 2018
NAGRODA BRANŻOWA STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszy Kwestionariusz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu „PASCAL 2018 NAGRODA BRANŻOWA STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA”.
Do Nagrody mogą być zgłoszone projekty obiektów oddanych do użytku w latach 2016-2017.
1

Nazwa inwestycji

2

Zgłaszający inwestycję
Pełna nazwa podmiotu zgłaszającego

3

Typ budynku

4

Inwestor
Pełna nazwa inwestora

5

Podstawowe dane techniczne obiektu

Biurowy
Biurowo-handlowy
Handlowy
Użyteczności publicznej
Inny

□
□
□
□
……………………………………………………………………….

Liczba kondygnacji
Powierzchnia
Kubatura
6

Lokalizacja inwestycji
Dokładny adres

7

Data pozwolenia na użytkowanie
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8

Główny projektant
Imię, nazwisko, firma

9

Projektant instalacji wentylacji / klimatyzacji / chłodzenia. (imię, nazwisko, firma)
Imię, nazwisko, firma.
Jeżeli projekt powstawał w zespole, prosimy o podanie członków zespołu ze
wskazaniem głównego projektanta instalacji
wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/chłodniczej

10 Generalny wykonawca inwestycji
Pełna nazwa wykonawcy
11 Główny wykonawca systemu wentylacji / klimatyzacji / chłodzenia
Pełna nazwa wykonawcy
12 Autor projektu koncepcyjnego
Imię, nazwisko, firma
Jeżeli projekt powstawał w zespole, prosimy o podanie członków zespołu
13 Autorzy poszczególnych etapów projektu
Imię, nazwisko, firma
Jeżeli projekt powstawał w zespole, prosimy o podanie członków zespołu
14 Kierownik budowy
Imię, nazwisko, firma
15 Nadzór autorski
Imię, nazwisko, firma
16 Opisowa charakterystyka instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej / chłodniczej
Koncepcja instalacji, funkcja instalacji, główne składowe, charakterystyka głównych
elementów instalacji
17 Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji / klimatyzacji / chłodzenia
- założone parametry powietrza w budynku
- założony sposób użytkowania / obciążenia cieplne / liczba osób użytkujących
pomieszczenia itp.

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 2 strony A4.
Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.
Szczególnie prosimy o wskazanie założeń ponadnormatywnych, nietypowych
wymuszonych specyfiką obiektu, elastycznie dopasowane założonych parametrów
do funkcji obiektu.
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18

Niestandardowe rozwiązania instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej /
chłodniczej

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

19 Główne urządzenia, systemy zastosowane w instalacji (nazwy producentów,
typoszeregi, itp.)
Opisy, uzasadnienie wyboru konkretnych rozwiązań?
20 Efektywność energetyczna budynku
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU
Zapotrzebowanie na energię końcową EK
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Ep
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
Zastosowane w projekcie rozwiązania systemowe lub składowe systemów
zmniejszające zużycie energii. Opis i parametry wykorzystanych elementów.

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

………… [kWh/m2 rok] Dane ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
………… [kWh/m2 rok] Dane ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
………… [kWh/m2 rok] Dane ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
……………… [%]
Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

21 Ocena środowiska wewnętrznego
Ilość świeżego powietrza przyjęta na 1 osobę w poszczególnych typach pomieszczeń
Prosimy o podanie głównych typów pomieszczeń, w zależności od funkcji
Typ pomieszczenia Biura ilość powietrza / osoba … m3/h
Typ pomieszczenia Sale spotkań ilość powietrza / osoba … m3/h
Typ pomieszczenia ……………………………….… ilość powietrza / osoba …………… m3/h
Typ pomieszczenia ……………………………….… ilość powietrza / osoba …………… m3/h
Regulacja wydajności instalacji na podstawie stężenia CO2 w pomieszczeniach

Tak

Możliwość regulacji temperatury przez użytkowników pomieszczeń

Tak

Rozwiązania poprawiające jakość środowiska wewnętrznego. Które z elementów
środowiska wewnętrznego wzięto szczególnie pod uwagę. Opis koncepcji i sposobów
realizacji.
22 Koszty instalacji i eksploatacji
Jakie elementy systemu wzięto pod uwagę w celu optymalizacji kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych

□
□

Nie
Nie

□
□

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.
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Lista załączników – prosimy o zaznaczenie załączników dołączonych do zgłoszenia

□
□
□
□
□
□
□
□

Załącznik nr 1

Opisowa charakterystyka instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej / chłodniczej

Załącznik nr 2

Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji / klimatyzacji / chłodzenia

Załącznik nr 3

Niestandardowe rozwiązania instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej / chłodniczej

Załącznik nr 4

Główne urządzenia, systemy zastosowane w instalacji

Załącznik nr 5

Zastosowane w projekcie rozwiązania systemowe lub składowe systemów zmniejszające zużycie energii

Załącznik nr 6

Rozwiązania poprawiające jakość środowiska wewnętrznego. Które z elementów środowiska wewnętrznego wzięto szczególnie pod uwagę

Załącznik nr 7

Koszty instalacji i eksploatacji

Załącznik nr 8

Zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób wskazanych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym
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Oświadczenie zgłaszającego
imię i nazwisko
firma
telefon kontaktowy

e-mail

Zgłaszający oświadcza, że informacje podane w Kwestionariuszu zgłoszeniowym zostały zebrane z należytą starannością.
Zgłaszający odpowiada za kompletność oraz rzetelność podania informacji wymaganych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz wszelkich informacji przekazywanych Kapitule
Nagród. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgody wszystkich osób lub podmiotów, którym przysługują jakiekolwiek prawa do zgłoszonego projektu, na udział w edycji „PASCAL 2018
NAGRODA BRANŻOWA STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA” zgodnie z Regulaminem.
Zgłaszający akceptuje w całości treść Regulaminu „PASCAL 2018 NAGRODA BRANŻOWA STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA” i przyjmuje do wiadomości, że podpisanie
Kwestionariusza zgłoszeniowego i przesłanie go do Organizatora stanowi jeden z warunków uczestnictwa w edycji ww. Nagrody.

Data, podpis ……………………………………………………………………………..

Dane osoby wypełniającej zgłoszenie
i imię i nazwisko
firma
telefon kontaktowy

e-mail
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Wyrażam zgodę na:
(1)

przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (02-520) ul. Wiśniowa 40B lok. 6 (dalej SPW), moich danych osobowych w celu
organizacji i wykonywania przez SPW przedsięwzięcia pod nazwą „Pascal 2018 Nagroda branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” oraz w celach
marketingowych, w tym promocji Stowarzyszenia, ww. Nagrody Branżowej, promocji zgłoszonych w ramach Nagrody projektów i obiektów budowlanych.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo wglądu do ich treści oraz prawo do żądania ich
zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Administratorem danych jest SPW.

(2)

otrzymywanie od Stowarzyszenia Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40B lok.6, informacji dotyczących przedsięwzięcia pod
nazwą „Pascal 2018 Nagroda branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” za pośrednictwem udostępnionych SPW numerów telefonów i adresów poczty
elektronicznej.

Podpis ………………………………….……........, data ………………………
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