Emilia Wierzbicka
Od:
Wysłano:
Do:

DW:
Temat:
Załączniki:

Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
środa, 3 listopada 2021 13:52
Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia
Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Joanna Adamczewska
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl)
Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl); Justyna Orzechowska
Augustów - rozliczenie częściowe wykonanych prac na dzień 2021.10.29
26109799.pdf; Augustów - rozliczenie wykonanych prac 2021.10.29.pdf

Szanowni,
w załączniku poprawione rozliczenie i faktura. Błąd był w zaokrągleniach w rozliczeniu.
Teraz powinno być OK, dziękuje p. Marianie za czujność.
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: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
Sent: Wednesday, November 3, 2021 1:45 PM
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>; Magdalena Sokołowska
(magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl) <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka
(emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl) <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>; Joanna Adamczewska
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl) <joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl>
Cc: Justyna Orzechowska <justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Odp: Augustów - rozliczenie częściowe wykonanych prac na dzień 2021.10.29
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz
nadawcy.

Faktura i załącznik do faktury do poprawy powinno być 556166,31 brutto
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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Dnia 3 listopada 2021 07:25 Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> napisał(a):
Szanowni Państwo,

przesyłam w załączniku rozliczenie wykonanych prac na koniec października. Szczegółowy wykaz
wymienionych opraw per punkt w załączonej tabeli montażowej.

Do rozliczenia zgłaszamy 329 szt. opraw wraz z systemem, co stanowi 13,9% całości opraw do wymiany.
Wartość zgłaszanych robót 452 166,33 zł netto tj. 556 164,59 zł brutto.

Jako że wystawiamy fakturę pierwszy raz bardzo proszę o potwierdzenie treści / opisu. Czy może być to
np. „Wykonanie dostawy z montażem oświetlenia ulicznego w Mieście Augustów zgodnie z umową nr. …..
(rozliczenie częściowe)” 1 kpl. i kwota - czy też macie Państwo jakieś inne wymagania / uwarunkowania?

Faktura jest wystawiona z końcem października. Ze swojej strony uzupełnię dziś jeszcze bardziej
zagregowany wykaz wykonanych prac w układzie „po ulicach” do załączenia do protokołu zd-odb.

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.
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