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REFERENCJE

Firma O&S Computer Soft potwierdza, że firma TERRABUD POLSKA Sp. z o.o. w okresie od
września 2013 do lutego 2014r.:

o wykonała wielobranżowy projekt budowlany
o uzyskała wymagane dokumenty forrnalne i uzgodnienia
o uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę

dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku biurowego firmy O&S Computer-Soft wraz z
infrastrukturą techniczną i drogową w Radzionkowie przy ul. Unii Europejskiej 6 na działkach
2305129 i 2303l27"

iektuatam roleKTu:

RODZAJ POWIERZCHNI ilość jednostka
powierzchnia działki 8 259 żm

Powierzchnia zabudowy 965 żm
powierzchnia utwardzona ż 685 zm

Powierzchnia biologic znię czynna 4607 zm
powięrzchnia całkowita 3 |44 m

Powierzchnia uzytkowa ż 594 m

Kubatura 12 452 m-

Wykonana dokumentacja spełniła w pełni oczekiwania fi*y O&S, zarówno w zakresie
zastosowanych rozwiązań materiałowych, stylistyki i kolorystki jak i dokładności oraz
kompletności przygotowanej dokumentacj i.
Zlęcone prace realizowane były zgodnie zharmonogramem, a współpraca i wzajemne uzgodnienia
pr zebie gały b ez zakło c eń.
TERRABUD POLSKA Sp. z o.o. wykonał zlecenie z należytą starannością.
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Eugeniusz Orłowski
Prezes Zarządu

O&S Computer - Soft Sp. z o. o.
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