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REFERENCJE
Urząd Gminy w Krzymowie potwierdza, że Wielobranżowa SpółdzieInia SocjaIna ,,MULTI-

BRUK' z siedzibą w Borowie, 62-513 Krzymów, Borowo LI wpisana do

Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622100, NIP 665-30026-39t REGON 364664407, była wykonawcą zadania pn. ,,Stworzenie zintegrowanego systemu

komunikacji publicznej na terenie

K OSI -

Wykonanie punktu przesiadkowego wraz z

infrastrukturą Bike & Ride na terenie Gminy Krzymów",
Zamówienie zrealizowano w ramach projektu pt." Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI'i współfinansowanego ze środków Unii EuropejskĘ, w ramach Osi Priorytetowej

3 ,,Energia'i Działanie 3.3 ,,Wspieranie stmtegii niskoemisyjnych w tym mobilnośćmilska'i Poddziałanie
3.3.1. InwesĘcje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regtbnalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmował:

i montaz kompletnej wiaĘ rowerowej trzymodułowej o szerokoŚci 4,5m z 9 stanowiskami
rowerowymi - 2 szt, posadowionej na punktowych fundamentach prefabrykowanych, wykonanej z
Dostawę

profili stalowych ocynkowanych, dodatkowo lakierowanych na kolor grafitowy R^L7OZ4 z dodatkami ze
stali nierdzewnej, pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu litego (przyciemniony lub bezbarwny), wiata

wyposazona

w stojaki

rowerowe/ odbojnice oraz dedykowane oznaczenia graficzne na szybach

bocznych, pzeszklenie ścianwykon ane

z szyby

hartowónej

o grubościBmm, górne

orurowane do

mocowania rowerów wykonane ze stali nierdzewnej. Wiata wyposazona w autonomiczne oŚwietlenie

LED

z

czujnikiem zmierzchowym

i

ruchu, zasilane

ładowanego z ogniwa fotowoltaicznego

z

akumulatora zelowego

o

pojemnoŚci 64Ah

o mocy 250W poprzez regulator ładowania wraz z

instalacją

okablowania, montazem aparatu elektrycznego (kamera, punK dostępowy (nadajnik-odbiornik), zasilacz

impulsowy, Ęestrator

IP, switch S-pońowy, zasilacz

impulsowy), obudowy ABS-puszka oraz

uruchomieniem i integracją systemu CCTV.
Wykonanie nawierzchni chodnika
cementowo-piaskowej wraz

z

z kostki

brukowej betonowej bezfazowej grub.

krawęznikami

i

obrzezami betonowymi

i

6 cm na

podsypce

pracami towarzysząrymi np.:

roboĘ przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe iwykończeniowe.
Okres realizacji umowy:

11.05.2018 r. - 29 czerwca 2018 r,
Wartośćzrealizowanych umów: 76 2O0,0O brutto
Zaświadczamy/ ze prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawaĄmi w umowie, nalezycie i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
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