Emilia Wierzbicka
Od:
Wysłano:
Do:

Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
środa, 11 sierpnia 2021 23:57
Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia
Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Joanna Adamczewska
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl)
Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl); Justyna Orzechowska; Mariusz Karolewski
Augustów - projekt umowy z podwykonawcą SAPPO SC 2021.07.30
Augustów - umowa z podwykonawcą SAPPO 2021.07.30.docx; Augustów - umowa z
podwykonawcą MR Partner 2021.06.30.docx

DW:
Temat:
Załączniki:

Szanowni Państwo,
zgodnie z informacją przekazaną na naradzie koordynacyjnej wobec konieczności
zdynamizowania robót budowlano-montażowych w ramach realizowanej modernizacji oświetlenia
potwierdzam zamiar wprowadzenia drugiego podwykonawcy do realizacji zadania tj. firmy SAPPO
S.C. z Suwałk. W załączniku przesyłam projekt umowy z tym podwykonawcą uwzględniający
zgłoszone uprzednio przez Państwa uwagi do umowy z podwykonawcą MR Partner Sp. z o.o. (dla
porównania również w załączniku).
W przypadku dalszych uwag proszę o kontakt. Jednocześnie potwierdzam, że w zakresie wartości
robót zleconych podwykonawcą ich łączna wartość nie przekroczy 50% wartości naszego
wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Szczegółowe wartości wynagrodzenia wynikają z
kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do każdej z umów.
Z poważaniem
Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@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.

Grzegorz Bartczak
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl
LUG SERVICES Sp. z o.o.
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska
e-mail: lug_services@lug.com.pl
KRS 0000828305, REGON 385524029, NIP PL 9731069933, Kapitał zakładowy: 50 000 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.

From: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Sent: Wednesday, June 16, 2021 11:25 AM
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Cc: 'Magdalena Sokołowska' <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
Subject: FW: Augustów - projekt umowy z podwykonawcą 2021.05.31
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz
nadawcy.

Pozdrawiam,
Emilia Wierzbicka

-Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18
From: Joanna Adamczewska [mailto:joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl]
Sent: Tuesday, June 8, 2021 10:38 AM
To: 'Emilia Wierzbicka' <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Subject: RE: Augustów - projekt umowy z podwykonawcą 2021.05.31
Witam
Uwagi w komentarzach.
Brakuje jeszcze paragrafu odnośnie klauzuli zatrudnienia.
Pozdrawiam,
Joanna Adamczewska
Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
87 643 42 21
From: Emilia Wierzbicka [mailto:emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl]
Sent: Wednesday, June 2, 2021 9:37 AM
To: Joanna Adamczewska <joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl>
Subject: FW: Augustów - projekt umowy z podwykonawcą 2021.05.31
Weź zobacz w kwestii tylko umontch o podwykonawcach
Pozdrawiam,
Emilia Wierzbicka
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-Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18
From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]
Sent: Wednesday, June 2, 2021 8:25 AM
To: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl)
<magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl)
<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Cc: Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl) <mmarian12@wp.pl>; Justyna Orzechowska
<justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Augustów - projekt umowy z podwykonawcą 2021.05.31

Szanowni,
uzupełniam w załączniku w wersji edytowalnej draft umowy z podwykonawcą na potrzeby
realizacji modernizacji oświetlenia. Bardzo proszę o analizę i ewentualne uwagi.
Pozdrawiam
Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@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.

Grzegorz Bartczak
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego
| fax: +48 68 45 33 201
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl
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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.
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