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Dzień dobry,
przesyłam w załączniku przedłużenie GNWU w związku ze złożonym wnioskiem o zawarcie
aneksu nr 2 do umowy o realizację przedmiotowego zadania.
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
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
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: Grzegorz Lewkowicz <grzegorz.lewkowicz@urzad.augustow.pl>
Sent: Wednesday, July 28, 2021 12:48 PM
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Cc: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
Subject: Aneks nr 2 - LEDy Augustów
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz
nadawcy.
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Panie Grzegorzu,
w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego nr 2 do umowy nr 5/I/2021 na wymianę opraw
na ledowe na terenie Augustowa proszę o przedłożenie aneksu terminowego do polisy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Terminy w gwarancji powinny być zgodne z terminem aneksu, który ma
wydłużyć termin realizacji do 29.10.2021 r.
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