
PRZEDS l ĘB lORSTWO USŁUGOWO-B UDOWLAN E

,,GAWRzoŁ"
ul. Brzozowa 35, 59-'t 00 Polkowice

Prezes zarządu:
Henryk Gawrzoł

Dyrektor:
wanda sławińska

Główny Księgowy:
Małgoźata Kociatyn

Działalność:

budowlano-montażowa
budownictwo ogólne
budownictwo przemysłowe
obiekty inżynieryjne
obiekty ochrony
środowiska
obrót nieruchomościami

Roboty inżvniervinel

roboty ziemne
uzbrojenie i zagospodaro-
wanie terenów
roboty w zakresie
budownictwa
inżynieryjnoJądowego
i hydrotechnicznego

Usługi:

transportoWo-splz ętowe
usługi w zakresie wywozu
nieczystości stałych
i plynnych
transpoń międzynarodowy

Oddziałv:

67-200 Głogów
ul. Sikorskiego 50

59-320 Polkowice
ul, Browarna 12
tel,/fax (076) 845 68 16

NlP: 692-1 86_08-06

Regon: P-39069'l513

Bank Zachodni S.A. Polkowice
1 1 201 304-509646_1 36_1 000

tel,/fax (076) 834 08 85
(076) 835 21 90

Polkowice, 1 9,01.2000 r.

Ll§T REFERE§CYJNY

Przedsiębiorstwo U §ługó,*,o-B udowlane 
" 
GAWRZOŁ" w

Polkowicach pCIt§,ierdza .Jryksna$stwo w ll:i€§iącu lipcu i
§ierpniu 1999 r, przez P!"zędsiębiorsiwo R.abót
lrtzynieryjny§h,,BUDMER" §p. z o.s. w Legnicy na nasże
ziecenie placów komunikacyjfiych ó pCIl,!,, 20 000 mz z
kostki ,,POLBRUK' na budo\sie fabryki autabusów VOLVO
t#e Wrocławiu przy ul. Fłyciianej ź.
Prz+dsiębiorsttva,, BU DMEF." rea! !=uje r,f b§ty w teł-m in ie i

o bar,Jzo wysoxi€j jakośe!.
Dyspanuje kadrą ieehni*a;:ą c diugaiet**t,: d świedczęr:ii;
!v zĘki€§ie robći drsga,eYch, ps§i§dającą upi,awnienis
bud*t",llan*.
Fir** posiaci* duże rjoświaeigzenie §Ę*de wszystklrn w
|§boiaeh rlawicęehni§wych, uzb|.3j§* ia terenów sraz
odv*odnienie,wyeh,
iĘkonujc |obcti,, na l"4ys§kini pczioi.ii ig Cr*§n izacyjnym
oraz Ę},§okir,!? poziomie tech*icznym.
Pcieeam P.R.i ,,BUDMĘF." in*,v*.. !*wesicr+m jak*
<niidnenn'ńluLnR=iruro

Bank PKO SA Głogów
1 a203033-207 51 3-27 0-1

Bank Spółdzielezy Polkowice
86 520005_432 83-27 0 1 1 - 0 1
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przedsiebior§t}yo Robót
Inżynieryjnych

" BUDMER" sp. z o.o.
w Legniey

REFERENCrE

Zarząd Dróg Miejskich w Legniey stwierdza , żePrzedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych "BUDMER" sp. z.o.o wygrałc przetarg na roboĘ
elektryczne w ramach zamówień publicznych i wykonywało w latach 1995_1996
ośłvietlenie ulicl Wały Królowej Jadwigi i Działkowej w Legnicy oraz linię
kablową średniego i wysokiego napięcia.

Pracę zostały wykonane w terminie, fachowo i odznaczają się bardzo
dobrą jakością.

Polecamy usługi PRI I'BIIDMER" innym Inwestorom i możemy
rekomendować jako firmę fachowąo rzetalnąi sprawdzoną.



KONTO:
Bank Gospodarki
Zywnościowej S,A,
Oddział Woj. Jelenia Góra
Nr 2030 1 3033 027 -27 00-11

NlP: 612-00§42-22

Stacja kolejowa
Bolesławiec
Bocznica własna

Sąd Rejonowy
V Wydz.Gospodarczy
Jelenia Góra
BH 798

żarząd spółki:

Prezs:
Władysław Wyszyński

Członek Zarządu:
Tomasz Bendlewski

Członek Łarządu,.
Tadeusz §zmigiel

Członek Zarządu,.
Henry Nech

Kapital akcyjny:

2.305.786,50 zł

Zakłady nasze
produkują

TROJPOLlFOSFORAN
§oDU

PlROFOSFORAN
2_soDot|ry

FosFoRAN
1_Afu{oN}oWY

FósFoRAN
1-soDoWY

FosFoRAN
2-soDoWY

FosFoRAN

L

BoLESŁAW|Ec, DN]A:

ZNAK:

fax (0-75) 732-20-25
tlx 755554

10.10.1997r.

Nasz znak

TMl/

ZAKŁADY cHEMlGzNE oowlzow,
SPÓŁKA AKCYJNA

59-700 Bolesławiec §l,
skr,pocź. 58
tel. centr. (0-75)732-20-21 do24

751732-60-60 do 62

WASZE PISMO Z DNIA:

SPRAWA: List referencviny.

Przedsiębior§two Robót InĘnieryjnych ,,BUDMER' sp. z oo w Legnicy
ul. Zielona 516 realizuje roboty remontowe i inwesĘcyjne na terenie
Zakładów Chemicznych o,\ffizów" S.A. od 1993 roku.
\F okresie tym wykonywane byĘ drogi, place i parkingi na podbudowie
tłuczniowej o nawierzchni asfaltobetonowej i kostki brukowej.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zakresie sieci lokalnych jak i
przemysłowych. Linie energeĘczne. Odwodnienie terenu. Roboty naprawcze
konstrukcji żelbetowych w systemie,oombran".

Przedsiębior§two powyższe prace wykonywało w terminie, o bardzo dobrej
jakości, zgodnie z projektemizałożonymi normami, zapewniając staĘ nadzór.
Dało się poznaćjako firma solidna, zatrudniająca wy§okiej klasy fachowców
zarówno bezpośrednio produkcyjnych jak i kadrę inżynieryjno - techniczną.

Polecamy usługi Przedsiębiorstwa dla innych Inwestorów.

3-SoDoWY
ź.N,ą

Kopia: TMI
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PRzEDslĘBloRsTWo
BUDoulNlcTWA KoLĘJowĘGo l lNżYillERYJNEGo

"lFlFRAI{oL"
59400 Jaflor, ul. Rapckiego 14

tel/fa<: 70 63 32

Wylronarstro robót:

- kolejo*yclr

- inĘnioryjnyoh

- hdorlanyoh

- dlogoąoh

- trakoyjnych

- instalaclinych

Projoltouanie

l|adr6l

Doradztwo lechniczno

p rzedsiQbiotstwo Budownictula
' 'frińŃą. i lnżynieryinego

nfuUrnAffol,"s,c,
sgłóńń, utbffi,eo tł

.iarror diiia l1.0ó.1997 r.

LIST REFEREI§CYJ1§Y

Przedsiębiorstwo Budownietwa Kolejowego i
Inżynieryjnego ,,Infrakol" Jawor ..uqlrilża uznanie dla
Kierownietwa Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych,,Budmef"
z tegniey ,za rzetelną realizację robót w okresię 1994 - 1997 r.

rla fzecz naszej finny,
Realizowane były roboty na budowie oczyszezalni ścieków w
Węglińcu w zakrcsic:
l sieei §anitarne nrięiizy obiektowę dł. 1400 mb
r kolcktgr tłoczny z przepompowni §eieków do oezyszczalni

dł" 800 mb
l przepompownie śeieków - 2 szt,
l zlcrvnia tbkalii.
Praee wykonywane t _vły w, bardzo trudnyeh waruntaeh
geologieznyeh przy rvysokim poziornie wód gruntorvych,
od-wodlrięnię wl,krlptlw realizclwątlę byłtl przy pamocy studni i

igłofiltrów, Praee prowadzono,ż zaehtrwaniem bezpieezeństwa
ataz z tluźym prof"esionalizmem,
Polecamy innynr inwęstorrrrrr PRT *,Budtrt§r".



B7§
Dachkeramik

BTS Dachkeramik Spółka z o.o.
59-216 Kunice kllegnicy
Tel. +75 / 55 30 03
Fax +76 l 55 35 11 Kunice, den 17.05.1995

Przedsiębiorstwo Robót l nzynieryjnych
,,Budmei'Sp, z.o.o.
59-220 Legnica, ul. Zielona 516

BTS Dachkeramik Sp, z o o w Kunicach t<l Legnicy stwierdza,że Przedsiębio-
rstwo Robót lnzynieryjnych ,,BUDMER' Sp.z.o,o. w Legnicy wykonało w roku 1994
drogi i place o łącznej powierzchni 34 000 m2 na terenie naszego nowego zaliladu
produkcji dachówek w Kunicach,

Przedsiębiorstwo wykonało roboty w terminie umownym i o dobĘ jakośęi.
Gwarantując stały nadzór i narzuconą?rzez nas technologię robót.

W pełni moźemy polecić wykonawstwo robót przez powyzsząfirmę-

z.up.
Tłumacz Pzysięgły
Języka Niemieckiego
Beata Futkowska

TŁUittACZ $il"vśiĘ"::{
JĘZYK Ą l.il:Ąii:aii |: ;.)

Mgr BEATA FUTi{O|iSl(A
5$-22B LtOlłiijA, ul, !Ji;llaiii"l 1 bi l

lei. nr ż2Ą-2B

Z poważaniem
Michael Renz
Dyrektor Techniczny

ETS DACHKERAMIK
Soółka z o,o,

sg]ź16 KuN!cE

B,ił,r,l",J+ łFfiR§,Ln



PRZEDslĘBloRsTWo
BUDoWNlGTt vA KoLEJoWEGo l INŻYN|ERYJNEGo

§tr§IFT,AKOLrl

59-400 Jawor ul. Rapackiego 14

teUfax: (07§} 870 63 32

tel; kom. 0602-1818§§, 0§02ó§1481

NlP: 69§-{100-22-58

Wlkonowslwo robót:

-koleJowych

-lrzynieryinych

-budowtonych

-drogowych

łrokcyinlch

-instoloc$nych

ProJektowonle

Nodzór

Dorodztwo techniczne

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Kolejowego i lnzyn ieryjnego

'TNFRAKOL'' s.c,
:_Y10011Y9B, ul. Rapackiego .t4
lel./tax 870_63 -32 |d g9004ź364

Jawor 18 częrwiec 2001 r.

REFERENCJ

Przedsiębiorstwo Robót hzryrnieryjnych,§UDMER"
Sp. z o.o. w Legnicy wykonywało w 2000 r nanasze zlecenie
roboty elekĘcane na zadaniach :

- oświetlenie przej azdow kolejowych fta rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych w Bolęsławcu

- linie energetycmenaterenie ,$,lstrom Power" we Wrocławiu

,§UDM§R" wywi€uje się z umów zawszę terminowo.
Posiada &ue doświadczenie i dysponuje wykwalifikowaną kadrą
techniczrą o długoletnim doświadc zeńvw za]<resie robót
elekĘcanych.
Z Przyjemnością mozemy polecić finrrę innym Inwestorom



ONTO:
Bank Gospodarki
ŻywnŃciowej S.A.
Oddział Woj. Jelenia Góra
N r 20301 303-3 o27 -27 o0 -1 1

NlP: 6124łg42-22

Stacja kolejowa
Bolesławiec
Bocznica własna

Sąd Rejonowy
V Wydz.Gospodarczy
Jelenia Góra
BH 798

zarzad spółki:

Prezes:
Henry Nech

Członek Zarządu:
Tomasz Bendlewski

Członek Zarządu:
Tadeusz Szmigiel

Kapitał akcyjny:

2.305.786,50 zł

Zaklady nasze
produkuią:
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BoLEsŁAWlEc, DNIA

ZNAK:

LIST RE,FERENCYJIYY

l8.0{.2000r.

Nasz znak:

TMl/ /99

ZAKŁADY cHEMlczNE,,W|ZÓW,,
SPOŁKA AKCYJNA

59-700 Bolesławiec Sl.

skr.poczt. 58 fax (0-75) 732-2a-25
tel. centr. (0_75) 732-2ał1 do24 tlx 755554

(§_75) 732-60_60 do 62
:/lwww.wizow.com.

Pnedsiębiorstwo Robót Inrynieryjnych ,,BUDMER' Sp. z o.o.
w Legniey było w latach 1998 - 1999 wykonarycą uzbrojenia w kanalizację
sanitarną, deszczową, przemyslową; wodę pitną i pnemysłowąr linie energe-
Ęczne średniego i wysokiego napięcia. przedsiębiorstwo wykonywało rów-
nieŻ drogi i place rra terenie Zakładu w Ęm nawierzchnie z kostki Pol_Bruk.
o łącznej powielzchni 4500 m2.
Zaświadczamy, że firma rrBfIDMER" prowadziła roboĘ w nasrych Zakła-
dach zgodnie z zasadami najnow§z€j wiedry technicznej i technologicznej
w zakresie obejmującym postawione zadanie.
wszystkie prace zosta§ wykonane fachowo i terminowo, a pnygotowanie
organizacyj ne ro bót cechował wysoki profesj onalŁm.
Potencjał finansowyo ludzki i sprzętorvy jakim dysponuje Przedsiębiorstwo
gwarantuje solidne wykonanie każdego, nawet najbardziej skomplikowan€go
zadania inwesĘcyjnego i remontowego.

Biorąc pod uwagę rvyżej wymienione fakty z pełnym przekonaniem pole-
camy Pnedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych ,'BUDMER' jako wiarygodne-
go wykonawcę i pańnera.

lłl l Pbt;,ińll§l l vZŁOl\
'-ca l",Łij!i'

;lnw9łffivŃ



§cls§ławieą 23-11.Zaffi ł.
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pRz§pslĘBloRsTw$ RCIBoT

lNŻyMERyJNyeH "BUDMER" §p. z o.ó,

w L§GN§Y

Ll§T REĘ!:RENCYJNY

Zakłat! lnzynierii Woclnej .,MB-Wod" s.c, potwierdza wykollawstwo w latach 1997

clo 2000 r, zadania inwestycyjrrego p n ,,Budowa stawu osadowego 1a i 1b" w

Zakfadach Chemicznych ,,tJVizóW" s.A, W Bolesławcu przez firmę

PRZED§lĘBloR§TWo RoBoT |NZYI*ł|ERYJNYCH "BuDMER" Sp, z Q,O, z

Lec_,rlicy, w zaklęsie robot zierłllrych, kanalizacyjllych i drogowych,

$zczcglołtswy zakres w/w roboi był następtllący

. wywoz i1'orllowat-]ic ria skłacJowiskLl ok 340.000 m3 osadów ztl stawr-l nr 1,

. ilucJowa z fosfogipsu oqrr:blowiłllych kwatet cJla osaclow że stawu (-)

kubaturze około 150.000 m3 ,

o roLloty zietłrne związatre z odbrrdową stawu polegające głownie rla

pogłębieniu stawu, poclziale na ? częźci i rozbuclowie zapor zewnętrznych

o łącznej kubaturze 42.800 mu 1dowoz gruntu, fornrowanie i zagęszczanie)

. wykonanie kanalizacjizewnętrznejz rur PCV o dł.1O34 mb ze stawu 1a i b

. budowa urządzeń spustowych itnnichow,

. budowa podjazdów na zapCIry oraz drogi na koronie wybLldowanYrh zatrlol

zewnętrztlych.

ogolna wiłrtość wykorlarlych robi;t wytliosła 3 2§7,000,00 zł. Wszysiktc w/w

rotrt:ty lllitrro trLlclnych warurlkow realizacil wykonane zostały w wyf}li]ganylll terminie i

cJobrze jakosciowo Firtna clystrronowirła ;łcłrr;1 iloŚcią nieztręrJtleqo sPrzętLr l

transportu, kacJlą techlliczną z upIawnieniatli i doswiarrlczeniem w wykłlll;łwstwle

tego typr_r zaclati. Na pr;dkreslenie zasługuje barclzo dobra wspołpraca ze wszystklnli

uczesttlikarni procesu inwestycyjnego oraz właściwe zaangazowanie: kierownictwa

firlrly w prawidłową realizacje powierzonye lr lobot,

ZprzyjemrrosciąmozemypolecicPRl,,BUDMER,'innymllrwestorom.

Z powazanieln

PrzodrĘbiorca

Zbłgnlow Meciagok
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przedsiebiorstwo Robót
Inżynieryjnych

" BUDMER" sp. z o.o.
w Legnicy

REFERENCrE

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy stwierdza , żePrzedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych "BUDMER" §p. z o.o wygrało przetargna roboĘ
elektryczne w ramach zamówień puĘIicznych i wykonywało w latach 1995-1996
oświetlenie ulic: Wały Królowej Jadwigi i Działkowej w Legnicy oraz linię
kablową średniego i wysokiego napięcia.

Prace zostaly wykonane w terminią fachowo i odznaczają się bardzo
dobrą jakością.

Polecamy usługi PRI "BUDMER" innym Inwestorom i możemy
rekomendować jako firmę fachową, rzetalną i sprawdzoną.

Legnica, 1998-03-17



KONTO:
Bank Gospodarki
Zywnościowej S.A.
Oddział Woj, Jelenia Góra
Nr 2030,1 3033 027 -27 00 -11

NlP: 612-00042-22

Stacja kolejowa
Bolesławiec
Bocznica własna

Sąd Rejonowy
V Wydz,Gospodarczy
Jelenia Góra
BH 798

Zarzad Spdki:

Prezes:
Władyslaw Wyszyński

Członek Zarządu,.
Tomasz Bendlewski

Członek Zarządu,.
Tadeusz Szmigiel

Członek Zarządu:
Henry Nech

Kapitał akcyjny:

2.305.786,50 zł

hkłady nasze
produkują;
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BoLEsŁAWlEc, DNIA:

ZNAK:
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Nasz znak:
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ZAKŁADY cHEMlczNE,owlzow"
SPOŁKA AKCYJNA

59-700 Botesławiec St.

skr.pocź.58
tel. centr. {0-75)732-20-21 do24

-75)732-60-60 do 62

WASZE PlsMo Z DNIA:

SPRAWA: List referencviny.

Przedsiębiorstwo Robót Inzynie4yjnych ,,BUDMER" §p. z oo w Legnicy
ul. Zielona 5/6 realizuje roboty remontowe i inwes§cyjne na terenie
Zakładów Chemicznych ,,Wizów' S.A. od 1993 roku.
W okresie tym wykonywane były drogi, place i parkingi na podbudowie
tłuczniowej o nawierzchni asfaltobetonowej i kostki brukowej.
Kanalizacja §anitarna i deszczowa w zakre§ie sieci lokalnych jak i
przemy§łowych..Linie energetyczne. Odwodnienie terenu. RoboĘ naprawcze
konstrukcji żelbetowych w §ystemie,oombran".

Przedsiębiorstwo powyż§ze prace wykonywało w terminie, o bardzo dobrej
jakości, zgodnie z projektemizałożonymi normami, zapewniając staĘ nadzór.
Dało się poznaćjako firma solidna, zatrudniająca wy§okiej klasy fachowców
zarówno bezpośrednio produkcyjnych jak i kadrę inĘnieryjno - techniczną.

Polecamy usługi Przedsiębiorstwa dla innych Inwestorów.

Z A nZĄl] L

Tadensz Rokselp

Kopia : TMI



TOWAMYSTWO COS PODARCZE
Z|EM ZACHODNlCH

LIST REFERENCĘIVY

Niniej szym mam przylenrność zaświadczy ć,
że Pan Adam Brąkowski, ptezes zarządu PRI ,,BUDMER" Sp. z o.o. w Legnicy jest, członkielrr
rzeczywistym i członkiem Rady ZałoĘcieli Towarzystwa Gospodarcze1o Ziem Zachodniclr

w Lubinie - sukcesora Zachodniego Klubu Gospodarczego, elitarnej organizacji gospodarczej,
założanej w 1993 roku,

której Pan Adam Brąkowski był rownież członkiem - załoĘcielern.

Kandydatomnaczłonków i członkom naszej otganizacjistawiamy wyjątkowo wysokie wymagania.
Muszą wykazaó się nie ĘIko znaczącąpozycjąi autorytetem w środowisku przedsiębiorcow araz

najbardziejpożądanyticechami,zaliczanymidokanonowbiznesu.
Zarządzane przez nich firmy musząwytożniaó się wyjątkowo dobrą opinią wśrod klierrtów

i kooperantów, stosowaó nowoczesne technologie i metody organlzacji pracy.

CzłonkowstwoTGZZ nie jest bezterminowe - musi być corocznie odrrawiane.

Jest to sposob na eliminowanie członków, którzy sąnieaktywni, sprzeniewierzająsię kanononl
biznesu Iub zasr'dom kodeksowym Towarzystwa.

Pan Adam Br{<owski naleĘ do grupy najbatdziej kreafinych członków naszej organizacjl
Jako przedsiębiorca cieszy się ugruntowaną, doskonałą opinią wśrod partnerow.

Zarządzana przez niego firma j est znana z niezwykłĘ rzetelności
i terminowości w realizacjizadań i kontraktów.

Rekomenduj ę Pana Adama BrĄkowskiego,
jako przedsiębiorcę i partnera w interesach,

którego rzetelności i uczciwości można w pełni zaufać.

Zwyrazami szacunku

Janusz Dobrzański

Lubin, w lutym 2008

Towarzysfwo Gospodarcze Ziem Zachodnich
www.tgzz.pl e-mail: pocaa@tgzz.pl
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