Warszawa, 14.02.2012r.

REFERENCJE
Firma Volta D.J. Instalatorstwo Elektryczne Sp. z.o.o Jana Kazimierza 35/37, 01-248
Warszawa, potwierdza współpracę z firmą Elektro-Bud Henryk Kuźnicki,Czarna, Witosa 69,
05-200 Wołomin w zakresie robót branży elektrycznej.
W okresie od IX 2011 do I 2012 firma Pana Henryka Kuźnickiego była wykonawcą robót elektryczny takich
jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku przy ul. Rotmistrzowskiej 3
Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku przy ul. Zapłocie 10
Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku przy ul. Arbuzowa dz. 51/24
Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku przy ul. Arbuzowa dz.62/16
Rozprowadzenie kabli o łącznej długości 315 mb po placu budowy przy ul. Rydygiera
Wykonanie przyłącza elektroenergetcznego przy ul. Zapłocie dz.43/2
Przebudowa kabla energetycznego o długości 97mb na placu budowy przy
ul. Płaskowieckiej/Lanciego
Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku przy ul. Bruzdowej dz.20/4
Prace elektryczne na placu budowy przy ul. Niekłańskiej
Prace elektryczne na placu budowy "Stadion"
Wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Europejskiej 44 w Warszawie
Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej SN dla budynku Poczty Polskiej przy
ul. Świętokrzyskiej/Jasnej

Firma Elektro-Bud Henryk Kuźnicki dała się poznać jako wiarygodny i sprawnie działający
Wykonawca. Z powierzonych im zadań wywiązała się terminowo a prace zostały wykonane profesjonalnie,
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.
Ponadto posiada wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i wymogów technicznych co pozwala
prawidłowo przekazać przedmiot robót do eksploatacji.
Warta podkreślenia jest również pełna dyspozycyjność firmy w zakresie usuwania awarii i obsługi
gwarancyjnej.
Firma Volta D.J. Instalatorstwo Elektryczne Sp. z.o.o może polecić firmę Elektro-Bud Henryk
Kuźnicki jako sprawdzonego Wykonawcę realizującego swoje prace terminowo, zachowującego wysoką
jakość robót.
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