PRZEDS|ĘBIORSTWO REMONTOW
ULlc I MosToW s.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką
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REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Nad Bytomką

1",

zaświadcza, że Zakład Usługowy Wielobranżowy tacek Pikułg z siedzibą w Trachach przy ulicy
l,iDER HR 20ll
Zarząd:

tel.:

32270 40 00
32 270 40 04
32 270 40 06

fax:

Raciborskiej 82, w miesiącach od października do grudnia 201,6 r. w ramach zadania
p.t, "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogiwojewódzkiej nr 907 wrazz remontem
drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie" wykonał
€ Kanał deszczowy @soo pvc o długości457,0 mb,
:

€
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Księgowośó 2'/0 40 01
Przygotowarrie

Produkcji

270 40 02

Magazyn

2'/0 40 09

NIP:

631-22 -71-91,8

REGON:276796918
www.pruim.gliwice.pl

Kanał deszczowy @2a0 PvC o długości73,50 mb,

Zabudowanie studni rewizyjnych @1000 x 8 kpl.,

Wpusty Dn 50O beionowe x

1_0

kpl.,

osadniki wlotowe przy kanalizacji deszczowej x 2 kpl.,
Rozbiórki przepustów na dłusości1-50,0 mb,
Przepusty HDPE osoo x 9 kpl. o łącznej długości84,0 mb,
Drenaz 0200 HDPE z obsypką żwirową o długości325,0 mb.

drogi@pruim.gliwice.pl

Koszt Robocizny i Sprzętu wyniósł 12t,95I,22 PLN netto / 150.000,00 PLN brutto.
lnwestycjarealiZoWanabyłazMateriałupowierzonegoprzezlnwestora.

Oferujemy usługi

Firma wyposażona jest w profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników.
Na budowie utrzymywano należyty porządek, a podczas realizacji zamówienia przestrzegano
przepisów BHP i p.poż. Prace przebiegały sprawnie, fachowo, rzetelnie i terminowo. Roboty
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

w zakresie:

. budowy dróg i ulic

wraz z chodnikami,
. frezowanie nawierzchni

ukończone,

asfaltobętonowych
. budowy i konserwacji

sygrralizacji świetlnych,
znaków i tablic
drogowych
. remontów bieżących
dróg i ulic
. ozrakowania poziomego

dróg i ulic
. niwelacji

Kopie:

Wo,
ala.

i zagospodarowańa
telenu
. budorvy kanalizacji

i przepustów

oRŁy

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w G|iwicach,

X Wydział Gospodarcry Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000309274
Kapitał zakładowy: 21.47 5.005,00 zl

Konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

37 1090 1766 0000 0000 7527 0136
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BUDOWNICTWA\
2009 - wryRóżN]ENIE
2010 - SREBRMY ORZEŁ
2011 - ZŁOTY oRzEŁ

