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Emilia Wierzbicka

Od: Marta Biłas <Marta.Bilas@lug.com.pl>
Wysłano: poniedziałek, 25 stycznia 2021 09:55
Do: Bartosz Cichy
DW: 'Emilia Wierzbicka'
Temat: Re: Umowa Augustów

Tak, zgadza się, z naszej strony kosztorys będzie wykonywała osoba upoważniona również do podpisania 
umowy: 

Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 
 

Przekazałam koledze taką informację, natomiast jeżeli Państwo będą mieli pytania odnośnie samego 
kosztorysu lub organizacyjne do podpisania umowy, to bardzo proszę bezpośrednio z Grzegorzem.  
 

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
Marta Biłas 
Business Development Deputy Director [Street Lighting Segment] 
tel.: +48 68 452 31 50 wew. 7405 | fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 606 609 249 | e-mail: Marta.Bilas@lug.com.pl 

 

  
 

  
LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

W dniu 25.01.2021 o 09:43, Bartosz Cichy pisze: 

Zgodnie z par 9 ust. 3 umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy musi złożyć kosztorys 
ofertowy. Prosimy o przedstawienie kosztorysu ofertowego.  

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 
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-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 

tel. kom. 511-180-907 

  

From: Marta Biłas [mailto:Marta.Bilas@lug.com.pl]  
Sent: Monday, January 25, 2021 9:02 AM 
To: Bartosz Cichy <bartosz.cichy@urzad.augustow.pl> 
Cc: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Subject: Re: Umowa Augustów 

  

Proszę polisa OC w załączniku wraz z potwierdzeniem opłacenia składki 

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
Marta Biłas 
Business Development Deputy Director [Street Lighting Segment] 
tel.: +48 68 452 31 50 wew. 7405 | fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 606 609 249 | e-mail: Marta.Bilas@lug.com.pl 

  

 

  
 

  

LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: 
lug@lug.com.pl 

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 
29.000.000 PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 
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Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą 
handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są 
Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to 
wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub 
wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli 
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się 
z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

W dniu 25.01.2021 o 08:56, Bartosz Cichy pisze: 

Proszę o przesłanie jeszcze polisy ubezpieczeniowej OC o czym mowa w §5 
umowy.  

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 

 

-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 

tel. kom. 511-180-907 

  

From: Marta Biłas [mailto:marta.bilas@lug.com.pl]  
Sent: Friday, January 22, 2021 3:32 PM 
To: Bartosz Cichy <bartosz.cichy@urzad.augustow.pl> 
Subject: Re: Umowa Augustów 

  

Ok, to terminy się zgadzają. Prosze o wzór umowy  
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Pozdrawiam Marta Bilas  

  

  

Wysłane ze smartfona w T-Mobile, sieci największych możliwości. 

  

-------- Oryginalna wiadomość -------- 

Od: Bartosz Cichy <bartosz.cichy@urzad.augustow.pl>  

Data: 22.01.2021 15:21 (GMT+01:00)  

Do: 'Marta Biłas' <Marta.Bilas@lug.com.pl>  

Temat: RE: Umowa Augustów  

  

Termin podpisania umowy środa 27 stycznia 2021 r. godz. 14:00.  

W poniedziałek rano prześlemy sprawdzony draft gwarancji.  

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 
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tel. kom. 511-180-907 

  

From: Marta Biłas [mailto:Marta.Bilas@lug.com.pl]  
Sent: Friday, January 22, 2021 11:59 AM 
To: Bartosz Cichy <bartosz.cichy@urzad.augustow.pl> 
Subject: Re: Umowa Augustów 

  

Dzień dobry, 

Czekam na informacje kiedy Państwu pasuje termin podpisania umowy. W 
załączniku przesyłam draft zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(terminy są policzone tak, jakbyśmy mieli podpisywać 27.01), bardzo proszę 
o weryfikacje i przekazanie nam uwag lub akceptacji do poniedziałku, żeby 
bank mógł do końca dnia wystawić gwarancje: 

Kilka uwag: 

1. Termin gwarancji to 120 dni (jak Pan napisał termin realizacji umowy) + 
30 dni na zwrot 70% 

2. Dnia 26 czerwca (czyli po 5 miesiącach) następuje redukcja do 30% na 
okres gwarancji i rękojmi 

3. Obecna umowa LUG z Bankiem zawiera m.in zapisy o maksymalnym 
terminie udzielenia gwarancji 84 miesiące, czyli 7 lat i na taki okres została 
załączona gwarancja wystawiona. Czyli zabrakło nam 5 miesięcy (120 dni 
realizacja + 30 dnia na zwrot). I wystawiona gwarancja jest krótsza o te 5 
miesięcy niż wynika to z umowy. 

Jesteśmy natomiast w trakcie negocjacji z bankiem odnoście wydłużenia tego 
okresu, dlatego do gwarancji dołączamy oświadczenie jak w załączniku, że do 
końca realizacji umowy zobowiązujemy się do aneksowania gwarancji o cały 
termin gwarancji/rękojmi. Tak do tej pory robiliśmy i nie było zastrzeżeń ze 
strony Zamawiających.  

4. Bardzo proszę o przesłanie dzisiaj do końca dnia uzupełnionego projektu 
umowy o dane, terminy i osobę do podpisania umowy z naszej strony - 
Grzegorz Bartczak - Pełnomocnik. Musimy u siebie przeprocedować, aby 
Pełnomocnik mógł podpisać.  

Pełnomocnictwo na Pana nazwisko zostanie wysłane dzisiaj albo w 
poniedziałek.  

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
Marta Biłas 
Business Development Deputy Director [Street Lighting Segment] 
tel.: +48 68 452 31 50 wew. 7405 | fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 606 609 249 | e-mail: Marta.Bilas@lug.com.pl 
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Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  
Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  

LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: 
lug@lug.com.pl 

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał 
zakładowy: 29.000.000 PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte 
tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego 
użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście 
Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, 
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego 
dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli 
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa 
komputera. 

W dniu 21.01.2021 o 15:09, Bartosz Cichy pisze: 

Czyli we wtorek możemy organizować podpisanie umowy w 
Augustowie? 

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.pl 
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www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 

tel. kom. 511-180-907 

  

From: Marta Biłas [mailto:Marta.Bilas@lug.com.pl]  
Sent: Thursday, January 21, 2021 1:41 PM 
To: Bartosz Cichy <bartosz.cichy@urzad.augustow.pl> 
Subject: Re: Umowa Augustów 

  

Właśnie dostałam informację z Banku, że jutro będzie draf, 
poprosiłam jak najszybciej, żeby Państwu wysłać do 
weryfikacji. 

Jeżeli Państwo zaakceptują draft, np do poniedziałku do 
południa, to do końca dnia Bank zdąży wystawić gwarancję.   

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
Marta Biłas 
Business Development Deputy Director [Street Lighting 
Segment] 
tel.: +48 68 452 31 50 wew. 7405 | fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 606 609 249 | e-mail: Marta.Bilas@lug.com.pl 

 

  

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  
Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  

LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail:
lug@lug.com.pl 

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, 
Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być 
również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on 
przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są 
Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten 
dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, 
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub 
wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim 
informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę 
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
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skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z 
Państwa komputera. 

W dniu 21.01.2021 o 12:01, Bartosz Cichy pisze: 

Witam 

Pani Marto czy uda się do wtorku załatwić 
gwarancję? Chodzi o kwestię organizacji 
podpisania umowy. 

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 

tel. kom. 511-180-907 

  

From: Marta Biłas 
[mailto:Marta.Bilas@lug.com.pl]  
Sent: Wednesday, January 20, 2021 12:27 PM 
To: Bartosz Cichy 
<bartosz.cichy@urzad.augustow.pl> 
Cc: tenders@lug.com.pl; Grzegorz Bartczak 
<grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Subject: Re: Umowa Augustów 
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Dzień dobry, 

zabezpieczenie wykonania umowy zostało 
założone w systemie bankowym, jak tylko Bank 
wystawi draft, to wyślę do weryfikacji. 

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen 
Grüßen 
Marta Biłas 
Business Development Deputy Director [Street 
Lighting Segment] 
tel.: +48 68 452 31 50 wew. 7405 | fax: +48 68 
45 33 201 
GSM: +48 606 609 249 | e-mail: 
Marta.Bilas@lug.com.pl 

 

  

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  
Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

  

LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e
lug@lug.com.pl 

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 
9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 
PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę 
wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które 
mogą być również objęte tajemnicą handlową 
lub służbową. Jest on przeznaczony do 
wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są 
Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście 
Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie 
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, 
kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego 
dokumentu czy też zawartych w nim informacji 
jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę 
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o 
bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz 
usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

W dniu 20.01.2021 o 11:16, Bartosz Cichy 
pisze: 

Witam! 

Numer umowy dot. oświetlenia 
LED to: 5 / I / 2021. 
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Czekamy na przesłanie draftu 
gwarancji.  

  

Pozdrawiam, 

Bartosz Cichy 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Bartosz Cichy 

Główny Specjalista 

Referat Zamowień Publicznych 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

bartosz.cichy@urzad.augustow.p
l 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-80-66 

tel. kom. 511-180-907 

  


