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REFERENCIE

Marsa Park Spółka z o.o. z stedzlbą w Warszawie, ul. Marynarska 11 zaświadcza, żę ftrma
CONSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Marsa 56 , zrealtzowała inwestycję ,, Budowa
hali wystawowej wraz z biurowcem i gurażem podziemnym" prry ul. Marsą 56 w Wąrszawie.
Termin wykonania: sierpień 2007 - sierpień 2008
Zakres robót: Generalny Wykonawca
Wańośó inwesĘcji: 40 500 000 zł netto
Zakręs robót obejmował m. in. :

. wykonanie konstrukcji zelbetowej gatńupodziemnego i budynku biurowego
o wykonanie konstrukcji stalowej hali wraz z obudową ścian i bramami
. Wykonanie izolacji dachu * 12 000 m2
. wykonanie ęlewacji biurowca z aluminiowych pĄrt kompozytowych.
. Wykonanie instalacji wewnętrznych (elektryczna, wenĘlacyjna, wod - kan, klimatyzacyjna,

Ęskaczową oddymiająca, SAP, teletechniczna)
. wykonanie ararżacji pomieszczeń biurowych (ścianki g-k, gresy, glazllry, sufity

podwieszane, wykładziny dywanowe)
o Wykonanie posadzek przemysłowych - ok.22 000 m2
. wykonanie sieci zewnętrznych (cieplna, wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa)
. Wykonanie nawierzchni drogowych - ok. 20 000 m2
. wykonanie ogrodzenia panelowego wtazz 5 brańami przesuwnymi
o wykonanie instalacji monitoringu obiektu - 21 kamer

Powierzchnia całkowita obiektu -23 200 m2 w Ęm:
. Halawystawowa- 10 000m2
o Garaiz podziemny - 12 }aa m2
. Biurowiec - 1 200 m2
RoboĘ wykonane zostaŁy terminowo, zgodnie z założęńarli projektowymi. Współptaca z firmą

Consteel Sp. z o.a. ptzez cĄ okres realizaĄt inwestycji układała się bardzo pomyślnie, firma
posiada wykwalifikowaną kadrę inĄnieryjną oraz solidnych podwykonawców robót branżowych.
Podkreślić tależy fakt, iz firma Consteel wykonuje wszęlkie robo§ stanu surowego (konstrukcja
żelbetowa, roboĘ murarskie) samodzielnię bez podwykonawców co pozwala z pełnym
przekonaniem rekomendować firmę Consteel Sp. z o.o. jako rzetelnego, solidnego i ekonomicznego
partnera w charakterze Generalnego Wykonawcy.

EcI GRoUP
MaISa Park sp. z o.o.
02-614 Warszar^la
uI. MarYnarska 11
te],. (0-22 )31B8330
fax: (0-22 ) 3188331
Kapita} za}ożycieIski :
100 000 PLN
KRs 0000191-229
Regon: 015651659
NTp 521-32-19-6Ą9
www, ecigroup. eu

Tlyzf
f*

Koor(lynacJl

MARSA PARK Sp, z o,o,

iT*hi3,§,li§$i,lilff ff l



MARSA
Warszawą dnia 2008-05- l 5.

REFERENCJE

MARSA PARK Sptółkn z, o.ł. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 1l zaświadczą żę
firma CONSTEEL §półka z o.o z siedzibą w Warszawie , ul. Marsa 56 , nea|izowała jako
Generalny Wykonawca modemizację budynku biurowego w okresie od 2 listopada 2aa7 r do 30
kwietnia 2008 r.

Zakł ęs robót obej mował :

Wykonanie nowej elewacji lekko-mo*rej 2800 m2
Wykonanie elewacji euronit + docieplenie wełną mineralną * 800 m2
Wymiana okien - 380 sztuk
Wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń biurowych (ścianki g-k, gtesy, roboty murarskie
glansry, sufity podwieszane, wykładziny dywanowe)
Wykonanie nowej instalacji wod-kan, klimaĘzacji i wentylacji
Wykonanie nowej instalacji elekĘcarej i teletechnicznej
Wykonanie nowej izolacji dachu -275 tŃ

Powierzchnia całkowita obiektu - 4 500 m2
Wartość wykonanych robót wyniosła 7 95a 000 zł netto..

Roboty wykonane zostały zgodnie z założonym harmonogramem, z zachowaniem
wymaganych standmdów, dażą starannością oruz zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami
prawa budowlanego, dokumentacją techniczną i jakościową.

Firma CONSTEEL Społka z o.o posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz solidnych
podwykonawców robót branzowych, co pozwala poleció ją jako solidnego wykonawcę obiektów
kubaturowych.
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