
Bruszczewo, 30.03,2018 r.

LIST REFERENCYJNY

Robson Robet J6iwiak., z siedzibq w Bruszczewie (adres: Bruszczewo, ul Gt6wna 37A, 64-030 Smigiel), wpisana do rejestru
przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem NIP: 6981598482; REGON: 4LLL2M82, potwierdza wykonanie przez firmg
AGRO-PROJECTS sp. z o.o. sp.k., z siedzibq w Pianowie (adres: ul, Kwiatowa 5, Pianowo, 64-000 Ko6cian), zarejestrowana pod
numerem KRS: 0000563182, REGON: '.)61775721, NIP: 698-183-87-56, w okresie od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.03.2018 r. prac
budowlanych, polegajqcych na kompleksowej budowie hali i budynku socjalnego zgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy
technicznej w ramach realizacjl projektu ,,rozbudowa i nadbudowa budynku chlodni o pomieszczenia magazynowe ploddw rolnych z
czq6ciq chlodniczAorcz pzebudowq, rozbudowq i nadbudowq budynk6w socjalno-biurowychwrazz niezbqdnq infrastrukturq".

Dane inwestycyjne:

- powierzchnia zabudowy: 1524,36 m2
- powiezchnia u2ytkowa: 1524.36 mz
- kubatura: 6292,38 m:
- wysr:ko56 budynku: 7,23 m2
- wymiary zewnqtt'zne: 35,32m x 49,45m

Przedmiotem referencji jest kompleksowa budowa ,,rozbudowa i nadbudowa budynku chlodni o pomieszczenia
magazynowe plod6w rolnych z czq(ciE chlodniczq oraz przebudowg, rozbudowg i naribudowq budynk6w socjalno-biurowych wraz z
niezbqdnq infrastrukturq" Generalne Wykonawstwo. Budynek hali jednokondygnacyjny na planie prostokqta z dachem dwuspadowym,
kt6rego gl6wnq konstrukcjg stanowiq ramy stalowe. Obudowg hal na 6cianach stanowiq plyty warstwowe PIR o grubo6ci 12 cm natomiast
dach twozy blacha trapezowa. Pod pokryciem stalowym znajduje siq na calo6ci sufit podwieszany z plyt warstwowych PIR o gr locm
Stopy fundamentowe oraz podwaliny 2elbetowe monolityczne. Posadzka przemyslowa o grubo6ci 18 cm.

Budynek socjalny skladajqcy sig z czq6ci nowobudowanej oraz budynku istniejAcego i nadbudowy na nim pigtra oraz przebudowy
istniejAcych pomieszczeri na pomieszczenia socjalne z dachem jednospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej - lawy
fundamentowe 2elbetowe, Sciany fundamentowe oraz nadziemia murowane, strop filigran, izolacjg termicznq budynku stanowi welna
mineralna oraz styropian wykoiczony w technologii lekkiej mokrg.

Instalacjg chlodniczq na calo6ci zadania oraz pomieszczeri istniejqcych.
Termoizolacje istniejEcej czg6ci budynkSw halowych.
Zakres prac obejmowal kompleksowe wykonanie zakresu budowy budynku polegajqce na kompleksowym wykonaniu rob6t

ziemnych i 2elbetowych, monta2u konstrukcji stalowej obiektu, lekkiej obudowy w technologii plyt warstwowych z rdzeniem PIR oraz
blach trapezowych, posadzki paemystowej stolarki w zakresie drzwi, okien i drzwi chtodniczych technologicznych oraz instalacjQ
chlodniczq. Nadbudowg i przebudowq budynku socjalnego z instalacjami: elektryczna, wod -kan, C.O. wraz z pracami wykoriczeniowymi
( tynki, posadzki , giadzie . glazura i terakota, malowanie). Pzebudowq istniejEcych pomieszczei na pomieszczenia socjalne. Wykonanie
instalacji chlodniczej na nowo budowanej czg6ci oraz istniejqcych pomieszczeh chiodniczych. Wykonanie termomodernizacji istniejacych
pomieszczefi poprzez przykrgcenie na Scianach i na suficie dodatkowej p4/ty PIR.

Warto66 zleconych rob6t wyniosla: 3063616,4O zl netto

Rekomendujq firmg AGRO-PROJECTS Sp. z o.o. Sp. k. jako solidnego i rzetelnego Generalnego Wykonawcq inwestycji
budowlanych. Zlecone roboty zostaly wykonane rzetelnie i kompleksowo, zgodnie z zawartA umowE oraz sztukq budowlanq, w dobrej
jako6ci i w zaplanowanym harmonogramem terminie. Wysoki poziom wykonania uslug uzyskano dzigki du2emu zaanga2owaniu kadry
prowadzqcej i nwestycjg.
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