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Kraków, 19.07.2016r.

REPERENcJt
TAURON Dystrybucja Spółka Oddział w Krakowie Akcyina poświadcza, że firma
REM-BIID Rrzysztof Kosal, Józef Kmiecik
z siedz7bą w Now;zm Sączu ptzy rnt. SłowackieJ 11
była wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.

:

,,GPZ Stary Sącz - plac składowania transformatorów rezerwowych
w terminie : od27 listopada 2014r. do 26 mĄa2O15r.
zakres rzeczowv obeimował wvkonarrie
-

"

:

placu betonowego o nacisku 4 tony/m2 o pow. 1 O62 m2 dla stanowisk
transformatorowych

,

- ogrodzenia systemowego 2OO mb,

- ogrodzłńaz paneli betonowych,
- oświetlenia i

monitoringu terenu,

- systemu odprowadzeń wody opadowej
Boundguard,

z

oczyszcz,aniem wody z mateńałów ropo pochodnych w systemie

- systemu rozączania wód opadowych.

Ogółem wartośćzadania wyniosła

:

843,352,85 zł netto
1.037,324,00 zł brutto

Firma REM_BUD K.Kosal, J.Kmiecik wykonała wszystkie prace znależytąstarannością,
zgodnie z obowiązującymi pżeńisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną.

TAURON Dystrybucja S.A.

danych W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 'l 997 r, o ochronie danych osobowych
1 1 , 31 _358 KrakóW, .iako administrator
informuje, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane Wyłącznie W celu realizacji procesu
Dane udostępnione pżezPanidPana nie będą udostępniane odbiorcom danych W rozumieniu ań. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych
informu.ie ponadto, że na podstawie W, ustawy ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie puez
panią/pana danych jest dobrowolne, nie mniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie procesu
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