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Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
czwartek, 13 maja 2021 14:56
'Grzegorz Bartczak'; 'Marian Malinowski'; 'Emilia Wierzbicka'
'Justyna Orzechowska'
RE: RE: Augustów - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07

Zgoda co do pkt 2, natomiast do Urzędu Marszałkowskiego potrzebuję harmonogramu na dzień podpisania umowyzgodnego z wytycznymi, które Państwu przesłaliśmy.
Pozdrawiam,
Magdalena Sokołowska

-Kierownik Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18
From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]
Sent: Thursday, May 13, 2021 2:51 PM
To: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>; Magdalena Sokołowska
<magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; 'Emilia Wierzbicka' <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Cc: Justyna Orzechowska <justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: RE: RE: Augustów - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07

Szanowni,
w takim razie ze swojej strony proponuje dwa następujące harmonogramy:
1) w ramach obowiązujących zapisów umownych aktualizację harmonogramu na dzień
28.04.2021, gdyż jeżeli zaraz potem wnosimy o zmianę terminu to późniejszy aktualizacja
ani nie ma sensu ani nie będzie wyglądać sensownie
2) podtrzymuje proponowany harmonogram z dn. 07.05 jako załącznik do wniosku o aneks jako ten w który celujemy. Natomiast z czynników które mogą wpłynąć na jego zmianę to
największe ryzyka niesie modernizacja szafek sterujących, bo tu jest najwięcej
potencjalnych niepewności zarówno technicznych jak i organizacyjnych.
Pozdrawiam
Grzegorz Bartczak
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego
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
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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: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
Sent: Thursday, May 13, 2021 2:38 PM
To: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Grzegorz Bartczak
<grzegorz.bartczak@lug.com.pl>; 'Emilia Wierzbicka' <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Cc: Justyna Orzechowska <justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Odp: RE: Augustów - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz
nadawcy.

Witam
Trafna uwaga ale ja bym chciał aby wykonawca przygotował dwa harmonogramy. Jeden do czasu trwania obecnej
umowy a drugi do czasu aneksu z założeniem wszystkich czynników które mogą opóźnić realizację inwestycji.
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

Dnia 13 maja 2021 14:35 Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl> napisał(a):
Moim zdaniem, do czasu podpisania aneksu terminowego, harmonogram musi zamknąć się w obecnym terminie
realizacji.

Pozdrawiam,
Magdalena Sokołowska
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

-Kierownik Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
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ul. 3 Maja 60
magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18

From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]
Sent: Thursday, May 13, 2021 1:52 PM
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 - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07

Szanowni Państwo,

uzupełniam zaktualizowany na dzień złożenia aneksu w wydłużenie terminu realizacji zadania
proponowany harmonogram RzF.
Proszę o ewentualne uwagi.

Pozdrawiam
Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl

Nie można wy świetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,
czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.
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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.
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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

A by chronić pry watność uży tk own ik a, p ak iet Microsoft Office uniemożliwił automaty czne pobranie tego obrazu z Internetu.
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