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Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do naszych ustaleń przesyłam wersję nowego budynku (wersja nr 8 z dnia 25.X.2011) przed
jutrzejszym spotkaniem.
Przedstawiony materiał zawiera wprowadzone wszystkie zgłoszone zmiany zawarte w naszych roboczych notatkach
koordynacyjnych.
W drugiej części dnia dostarczymy wydruki w formacie A-0 dla p. Jerzego Zaleskiego oraz w formacie A-3 do celów
poglądowych wraz ze szczegółowym zestawieniem pomieszczeń, powierzchni, kubatury oraz udziału w
powierzchniach wspólnych. W przypadku jakichkolwiek pytań - jestem do Państwa dyspozycji
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
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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
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From: Urszula Bereś [mailto:ula.beres@projekt.waw.pl]
Sent: Wednesday, October 26, 2011 11:00 AM
To: Piotr Leśkiewicz; Damian Woźniak; Aneta Wlazło; Marek Krajewski
Cc: strug@projekt.waw.pl
Subject: Plac Grzybowski - wersja 8 poprawiona
Witam,
Przesyłam wersję 8 poprawioną, przekazaną dziś p.Damianowi Woźniakowi.
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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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