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LIST REFERENCYJNY
Firma MAZEL M.H. Mazurkiewicz spolka jawna z Zielonej G6ry wykonywala
roboty elektro - energetyczne realizowane na terenie dzialania Rejonowego Zarz'ldu
[nfrastruktury w Zielonej G6rze.
Na podstawie naszej wsp61pracy oswiadczamy, ze wysoki profesjonalizm zawodowy
sprawnosc nadzoru technicznego oraz pracownik6w dzialu przygotowania i rozliczen
firmy MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp.J sprawia, ze nasza wsp61praca uklada si« bardzo
dobrze i z cal'l odpowiedzialnosci'l mozemy zarekomendowac firm« jako doswiadczonego,
wiarygodnego, profesjonalnego wykonawc« prac elektro - energetycznych, kt6ry dzic;ki
dobrej organizacji, posiadanemu potencjalowi technicznemu i kwalifikacjom kadry
gwarantuje wlasciwe wykonanie postawionych przed nim zadan.
W okresie ostatnich 3 lat firma zrealizowala m.in.
I. Rok 2004:

Remont instalacji wentylacji zbiomik6w paliwa w Radnicy na
kwot«: 188.000,00 zl netto;

2. Rok 2005-2006:

Modemizacja strzelnicy bojowych woz6w piechoty
i transporter6w opancerzonych, kompleks 550 w JW 5430
Karliki na kwott<: 2.970.000,00 zl netto;

3. Rok 2005:

Wykonanie instalacji elektrycznej wewn",trznej na terenie GWL
w Sulechowie, na kwotc;: 83.000,00 zl netto;

4. Rok 2006:

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnc;trznych w budynku nr
4 na terenie JW 5704 w W",drzynie na kwott<:
199.000,00 zl netto;

5. Rok2006:

Wykonanie instalacji elektrycznej wewn\!trznej w budynku nr 7
i 17 na terenie JW 5704 w W\!drzynie na kwot\!:
444.000,00 zl netto;

6. Rok 2006:

Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie JW. 5704
w W\!drzynie na kwot\!: 195.000,00 zl netto;

7. Rok 2006:

Wykonanie instalacji elektrycznej wewn\!trznej hali remontowej
nr 42 na terenie JW 2423 w Zaganiu na kwot\!:
175.000,00 zl netto;

8. Rok 2006:

Wykonanie instalacji elektrycznych wewn\!trznych przy
modemizacji ambulatorium z izb'l. chorych na terenie JW 1517
Czerwiensk na kwot\!: 142.000,00 zl netto;

9. Rok 2006:

Wykonanie robot ziemnych na potrzeby modernizacji Strzelnicy
Gamizonowej w k. 4883 w JW 5700 w Mi\!dzyrzeczu na kwot\!:
284.000,00 zl netto.
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