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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 09:13
Do: Marian Malinowski; Justyna Orzechowska
DW: Magdalena Sokołowska; Emilia Wierzbicka
Temat: RE: Augustów oświetlenie

Dzień dobry Panie Marianie, 
 
przygotujemy taki harmonogram bezzwłocznie, jak tylko Justyna potwierdzi terminy dostaw 
konkretnych mocy opraw – które oprawy i kiedy będą dostarczone na miejsce. Także chcąc nie 
chcąc kolejność montażu / a tym samym harmonogram częściowo będzie wynikać z tego jakie 
oprawy otrzymamy w pierwszej kolejności. Dziś jeszcze nie mam potwierdzonego.    
 
@Justyna, daj proszę znać jak to wygląda możliwie najszybciej. 
 
Pozdrawiam 
 
Grzegorz Bartczak 
Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 
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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: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>  
Sent: Friday, June 11, 2021 9:06 AM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Cc: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka 
<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl> 
Subject: Augustów oświetlenie 
 
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz 
nadawcy. 
Witam 
Panie Grzegorzu proszę o przygotowanie harmonogramu szczegółowego na realizację robót dotyczącą oświetlenia 
na terenie Augustowa w rozbiciu na tygodnie, ulice, terminy planowanych robót.  
 
P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski 
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki 
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231 
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl 
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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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