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Szczecin, dnia 09.02.2010 r.

Rekomendacja

EPA spolka z o.o. z siedziba^przy al. Wojska Polskiego 154 w Szczecinie potwierdza wykonanie
robot polegaja^cych na:

Rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-mieszkalnego z adaptacja^ na biura firmy ,,EPA"
przy al. Wojska Polskiego 156 oraz przebudowie wejscia z wykonaniem prac remontowych
klatki schodowej budynku polozonego przy al. Wojska Polskiego 154 w Szczecinie wraz z
zagospodarowaniem terenu dzialki na ktorej zlokalizowane sâ  ww. budynki.

Zakres rozbudowy i przebudowy realizowano w budynkach o powierzchni calkowitej netto:
872,90m2 i kubaturze 2 924,20m3 i obejmowal wykonanie robot:

• Branza budowlana: roboty rozbiorkowe, podbicie fundamentow calego budynku roboty
murowe, zelbetowe, wymiana stropow, konstrukcje stalowe, remont konstrukcji dachu z
wymiana^ pokrycia, tynki i okladziny, stolarka drzwiowa i okienna, podloza i
posadzki, elementy kowalsko-slusarskie, elewacja, mala architektura, ogrodzenie.

• Branza sanitarna: instalacji zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyla^czy
wodoci^gowych, instalacji gazowej, instalacji grzewczej, instalacji wodno-
kanalizacyjnych, montaz kotlowni, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

• Branza elektryczna: wlz-ty i rozdzielnice, instalacja oswietlenia i gniazd, instalacja
telefoniczna, instalacja logiczna, oswietlenie zewn^trzne, instalacja uziemiajqca i
wyrownawcza.

• Branza drogowa: wykonanie nawierzchni drog, placow, parkingow, chodnikow.

Powyzsze prace realizowano w okresie od lipca 2005 r. do pazdziernika 2006 roku. Powierzone
prace budowlane zostaly wykonane profesjonalnie przy zachowaniu wysokiej jakosci robot,
zgodnie z ustaleniami, sztuka^ budowlana^ oraz zastosowaniem najnowszych rozwiajzan
technologicznych podnosza^cych trwalosc i estetyk? elementow budynkow. Kierownictwo i
nadzor firmy wykazuja^ duzs^ elastycznosc wykonawcza^ w przypadkach zmian dokonywanych w
czasie realizacji robot oraz merytoryczna^ i rzeczowa^ wspolprac? z projektantami i
nadzorem inwestorskim. Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracownikow i dysponuje
profesjonalnym sprz^tem.
Realizacja powyzszego zadania zgodnie z umowa^ oraz wieloletnia wspolpraca upowaznia nas do
zagwarantowania wiarygodnosci Firmy "SZPONAR" i polecenia jako solidnego wykonawc^,
ktoremu warto powierzyc realizacj? zadan inwestycyjnych.
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