Emilia Wierzbicka
Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:

Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
środa, 7 kwietnia 2021 10:29
Magdalena Sokołowska; 'Grzegorz Bartczak'
'Justyna Orzechowska'; 'Emilia Wierzbicka'
Odp: RE: RE: Augustów - wniosek o spotkanie koordanycjne w dn. 2021.04.09

Ok dla mnie pasuje.
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 7 kwietnia 2021 10:26 Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
napisał(a):
Panie inspektorze, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczestniczył Pan w spotkaniu przez zooma - zorganizujemy
połączenie.
Myślę, że nie powinniśmy odkładać spotkania na poniedziałek. Czasu na realizację jest mało, więc korzystajmy z
„dobrodziejstw” techniki.
Proponuję zatem spotkanie łączone, tak jak ostatnio, tj. kto może być osobiście to zapraszamy do UM, a kto nie –
połączy się na zoomie.

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
ul. 3 Maja 60
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magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18

From: Marian Malinowski [mailto:mmarian12@wp.pl]
Sent: Wednesday, April 7, 2021 10:12 AM
To: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; 'Grzegorz Bartczak'
<grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Cc: 'Justyna Orzechowska' <Justyna.Orzechowska@lug.com.pl>; 'Emilia Wierzbicka'
<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Subject: Odp: RE: Augustów - wniosek o spotkanie koordanycjne w dn. 2021.04.09

Witam
Jeżeli spotkanie w piątek miałoby być stacjonarnie to dla mnie nie pasuję (mogę zdalnie). Proponuję
spotkanie w poniedziałek 12-04-2021 o godz. 10 w UM Augustów.

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 7 kwietnia 2021 09:45 Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
napisał(a):
Przychylam się do Pana prośby. Jednocześnie proponuję, aby piątkowe spotkanie odbyło się w tradycyjnym,
stacjonarnym trybie w Urzędzie Miejskim.

Pozdrawiam,
Magdalena Sokołowska
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-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: Wednesday, April 7, 2021 9:15 AM
To: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Marian Malinowski
<mmarian12@wp.pl>
Cc: Justyna Orzechowska <Justyna.Orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Augustów - wniosek o spotkanie koordanycjne w dn. 2021.04.09

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do uzgodnień z rozmów telefonicznych bardzo proszę o przełożenie dzisiejszej
zdalnej narady koordynacyjnej na piątek 09.04 godz. 10:00.
W dniu dzisiejszym mam spotkania z zarządem w centrali naszej firmy w Zielonej Górze, będzie
poruszany m.in. temat Waszego projektu, także zakładam że na piątek będę miał pełne i aktualne
informacje.

Jeżeli z Państwa strony są jakieś wnioski, uwagi to bardzo proszę drogą mailową o informacje tak
abym mógł się przygotować na piątek.

PS. Harmonogram uzupełnimy bezzwłocznie po naszych spotkaniach wewnętrznych (kwestia
terminów produkcji opraw).

Pozdrawiam
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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.
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