
Czarne Bloto 84,87-134 ZlawieS Wielka
tel/fax: (56) 477 92 36 www.mrauto.pl

Czarne Bloto, 30.1 1.2017 r.
LIS'f R]]FERF,NCY.INY

Fit'mrr Mrauto Sp. z o.o. z siedzib4 rv rnie.lscorvo6ci Czale Bloto 84, 87-134 Zlawie 6 Wielka zarejestrowana pod mrmerern NIP:
956'21-21-995 potrvieldza, 2e firrna AGRO-PROJECTS Sp6lka r. ograniczon4 odpowiedzialnoSciq Sp6lka Komanil5,torva z sie&ib4 w
Pianorvie prz-v rtl. Krviatorva 5, Pianorvo. 64-000 Koician, zarejestrowana pod numerern KRS: 0000563182, RIIGON: 36t'775721, NIP: 698-
183-87-56" *'ykoltala u'okresie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 30.11.2017r. roztrudorvg zakladu o halg produkcyjno morrta2ow4, halg
Inalgazyttowq ze sparvahri4 oraz budynek socjaluy rvraz z niezbgdu4 infrastrulitur4 techrriczn4 oraz drogarni i parkilgarni.
Dane inviestycl,jne:

Etap I hala produkcyjno - montaiowa:
- powierzchnia zabudowy: 1687,39 m'z

- powierzchnia u2ytkowa: 1667,85 m,
- kubatura: 16113,65 m3

- wysoko(i budynku: 9,92 m
- wymiary zewnqrzne: 75,60m x22,32m
Etap ll hala magazynowa ze spawalniq:
- powierzchnia zabudowy: 1387,08 m'?

- powierzchnia urytkowa: 1358,55 m,
- kubatura: 8613,77 m3

- wysokodi budynkut 6,60 m
- wymiary zewnetrzne: 57,40m x24,77m
Etap lll budynek socjalny:
- powierzchnia zabudowy: 340,66 m'1

- powierzchnia u2ytkowa: 299,98 m,
- kubatura: 1320,06 m3

- wysoko(i budynku: 3,94 m
- wyrniary zewnqtrzne: 25,08m x 13,56m
Etap lV wiata:
- powierzchnia zabudowy: 117,39 m'?

- kubatura: 439,63 m3

- wyrniary zewnetrzne: 18,20m x 6,45m
Powierzchnia zabudowy budynk6w projektowanych lqczna: 3532,52 m,
LEczna powierzchnia parking6w, plac6w manewrowych i dr6g: 5992 m,

Przedmiotem referencji jest rozbudowa zakiadu o halg produkcyjno - monta2owq, halq magazynowq ze spawalniq oraz budynek
socjalny wraz z niezbgdnE infrastruktura techniczn4 oraz drogami i parkingami. Budynki hal jednokondygnacyjne na planie prostokata z
dachem dwuspadowym, kt6rego gt6wnq konstrukcjq stanowiq ramy stalowe. Obudowq hal na :icianach stanowia plyty warstwowe plR o
grubo5ci 10 cm natomiast dach tworzy blacha trapezowa pokryta welnE mineralnq i membranq PCV. Stopy fundamentowe oraz podwaliny
2elbetowe monolityczne. Posadzka przemystowa o grubo(ci 1S cm.

Budynek socjalny jednokondygnacyjny na planie prostokata z dachem jednospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej -
tawy fundamentowe ielbetowe, 6ciany fundamentowe oraz nadziemia murowane, strop gQstoiebrowy, izolacjq termiczna budynku
stanowi wetna mineralna wykoriczona w technologii lekkiej mokrej.

Zakres prac obejmowal kompleksowe wykonanie zespoiu budynkow tj. prace ziemne,2elbetowe, wykonanie i monta2
konstrukcji stalowej wraz z obudowq budynku, wykonanie i monta2 stolarki (drzwi, okna, bramy segmentowe, pasma 6wietlne), wykonanie
posadzek przemystowych, roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne), roboty wykoriczeniowe, roboty brukarskie.

Warto(i zleconych rob6t wyniosla: 4 610 155,00 PtN netto
Warto(6 zleconych rob6t wyniosta: 5 670 490,65 PLN brutto

Rekomendujq 2e, firma AGRO-PROJICTS Sp. z o.o. Sp. k. jest w pelni przygotowana do realizacji kompleksowych inwestyc.ji
budowlanych zgodnych z potrzebami klienta. Kadra oraz potencjal techniczny gwarantuja wysoki poziom wykonania ustug. powierzone
prace zostaly wykonane zgodnie ze sztukE budowlanq, zgodnie z podpisanq umowa oraz w wyznaczonych harrnonogramem terminach.
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