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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: wtorek, 18 maja 2021 15:00
Do: Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl)
DW: Michał Macewicz
Temat: Augustów - umowa sponsorska i działania marketingowe 2021.05.18
Załączniki: CSIR Sponsoring.doc; Michał Macewicz.vcf

Pani Emilio,  
 
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam poniżej kontakt do kolegi Michała Macewicza z 
działu marketingu, który przejmie dalej sprawy związane z naszym uczestnictwem jako jeden ze 
sponsorów turnieju siatkarskiego.  
 

 
 
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. 

 

 

From: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>  
Sent: Wednesday, May 12, 2021 9:44 AM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Subject: umowa sponsorska 
 
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz 
nadawcy. 
Witam, 
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, w załączeniu przesyłam draft umowy.  
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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 
 
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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