Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:
Załączniki:

Damian Woźniak
20 października 2011 13:34
'sekretariat@teatr-zydowski.art.pl'; 'golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl'; 'Jerzy
Zaleski'
'office '; Aneta Wlazło; Piotr Leśkiewicz; Marek Krajewski; 'Urszula Bereś';
'strug@projekt.waw.pl'
:: Projekt nowego budynku TSKŻ z TŻ :: Plac grzybowski 12/14/16 - wersja
projektu nr 7 z dnia 14.X.2011 r.
2011.10.12 przekrój D-D.pdf; 2011.10.12 K1 .pdf; 2011.10.12 K1.1 .pdf; 2011.10.12
K2 .pdf; 2011.10.12 K3 .pdf; 2011.10.12 K4 .pdf; 2011.10.12 K5 .pdf; 2011.10.12
K01 .pdf; 2011.10.12 K02 .pdf; 2011.10.12 K03 .pdf; 2011.10.12 przekrój A-A.pdf;
2011.10.12 przekrój B-B.pdf; 2011.10.12 przekrój C-C.pdf

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z dnia 19.X.2011 oraz przesłanego do w dniu dzisiejszym pisma wraz z
notatką ze spotkania oraz wstępnym wyliczeniem ogólnym powierzchni w załączeniu przesyłam wersję elektroniczną
rysunków nowego budynku. Wydruki w formacie A-1 oraz A-3 zostały dołączone do dzisiejszego pisma.
W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Kolejną wersję nr 8 wraz ze szczegółowymi wyliczeniami oraz spisem pomieszczeń prześlemy w najbliższy wtorek /
środę przed naszym kolejnym spotkaniem zaplanowanym na dzień 27.X.2011 r. na godz. 14.00 w siedzibie TSKŻ.
Gdyby z Państwa strony pojawiły się jeszcze jakieś nowe sugestie, propozycje, korekty uprzejma prośba o kontakt
telefoniczny lub mailowy
Z poważaniem
Damian Woźniak
Land Development Director
Ghelamco Poland
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
tel. + 48 22 455 16 00
GSM +48 607 041 833
fax:+ 48 22 455 16 10
www.ghelamco.com

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Rejestrowy KRS 30642;
Kapitał zakładowy opłacony w pełni 14.050.000 PLN; NIP: 526-10-49-232
This e-mail is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and then delete it. If you are
not the intended recipient, you must not use, disclose or distribute this e-mail without the author's prior permission. We have taken precautions to minimise the risk of
transmitting software viruses, but we advise you to carry out your own virus checks on any attachment to this message. We cannot accept liability for any loss or
damage caused by software viruses. If you are the intended recipient and you do not wish to receive similar electronic messages from us in future then please respond
to the sender to this effect

From: Urszula Bereś [mailto:ula.beres@projekt.waw.pl]
Sent: Friday, October 14, 2011 1:53 PM
To: Damian Woźniak; Aneta Wlazło; 'piotr.leskiewicz@ghelamco.com'
Cc: strug@projekt.waw.pl
Subject: plac grzybowski - wersja 7
1

Witam,
Kubatura podziemna projektowanego budynku TSKŻ - 18 376,3m3 w tym dla teatru 2 959,67m3
Kubatura nadziemna projektowanego budynku TSKŻ - 33 036,0m3 w tym dla teatru 22 474,48m3
pozdrawiam,
arch. Urszula Bereś
Projekt PBPA Sp. z o. o.
ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa
tel. 022 6549585, fax. 022 6548848
email: ula.beres@projekt.waw.pl
KRS 0000105501 Sąd rejonowy
m. st. W-Wa XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
NIP 521-008-86-24
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