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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2020 r., dotyezace poswiadezenia

nalezytego wykonania zadania pod nazwa ,Remontobiektu stanowiqcego siedzibe

Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli”, w zalaczeniu przesytam referencje.

Zat. 1 szt., na 2 ark. ~ tylko adresat

“ee Okregowego
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PROKURATURA OKREGOWA

W ZIELONEJ GORZE Ziclona Géra, dnia ..4, sierpnin 2020 r.

PO VII WB 0130.53.2020

REFERENCJE

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze zaswiadeza, ze firma ,,Drecon”

Sp. z 0. 0. z siedziba w Szprotawie przy ul. Wladystawa Lokietka 8 B, na podstawie

umowy nr PO VIT WB 261.2.2019 zawartej dnia 14 marca 2019 r. byla wykonawea

zadania remontowego pod nazwa” Roboty budowlane polegajace na remoncie obiektu

stanowigcego siedzibe Prokuratury Rejonowe}_ w Nowej_Soli_przy
ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 38”.

Budynek 0 powierzchni uzytkowej 942,00 m?, kubaturze 6 125,00 m? stanowi

zabytek i jest wpisany do rejestru zabytkéwpod numerem L-101/A oraz polozony jest

na terenie, pozostajacym wScistej strefie ochrony konserwatorskiej miasta NowaSél.
Prace budowlane byly realizowane na czynnym budynku w_ okresie

od 04 kwietnia 2019 r. do 24 wrzesnia 2019 r.

‘Zakres wykonanych prac:
= renowacja clewacji,

— remontogrodzenia,
= remont dachu,

— wykonanie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

— remont kominéw,

— wykonanie pionoweji poziomej izolacji scian piwnicznych,

— wamocnienie spekai budynku,
— renowacja detali architektonicznych, odtworzenie brakujacych detali,

= renowacja kamiennych figur,
= remont taraséw,
— renowacja stolarki,

— naprawai ezeSciowa wymiana parapetow z blachy miedzianej.

— zagospodarowanie terenu zewnetrznego przyleglego do budynku,



Catkowita wartosé brutto zadania wyniosla 886 004,10 zi ( stownie: osiemset

osiemdziesiat szeSé tysigcy cztery zlote 10/100).

Prace budowlane we wszystkich branzach firma DRECONwykonala nalezycie,

zgodniez zasadami sztuki budowlangj oraz z zachowaniem umownego terminu.

Podezas wspélpracy Spétka dala sig poznaé jako bardzo sumiennyi rzetelny

wykonawea.

Bazujac na pozytywnych doswiadczeniach z toku realizacji przedmiotowego

zadania Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze, z calym przekonaniem stwierdza,

ze firma ,DRECON” Sp.zo. 0.jest godna polecenia jako rzetelny wykonawea

Z powazaniem

Marck Chrzanowskg

MJ


