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LIST REFERENCYJNY

Niniejszym udzielamy pozytywnych referencji firmie Europolift Sp. z 0.0. z siedziba w
Pruszkowie ul. Kasprowicza 16, kt6ra jako autoryzowany dystrybutor diwig6w TEREX
wywiazala sie nalezycie z umowy dostawy fabrycznie nowego zurawia samojezdnego
TEREX AC40/2L. Umowa zostala zawarta w rezultacie dokonania przez nasza firme
wyboru oferty dostawcy
w postepowaniu ofertowym w trybie konkursu ofert na:
"Dostawe teleskopowego zurawia samojezdnego terenowego 0 udiwigu 40 ton dla
Konstak Sp. z 0.0. w Mzurkach."
Postepowanie prowadzone bylo w trybie konkursu ofert przy kt6rej obowiazywaly
zasady wynikajace z art. 35 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych nakazujace
wydatkowanie tych srodkow w spos6b celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w, oraz wytyczne "Zasady wyboru
wykonawcy i udzielania zamowieri wsp6lfinansowanych
ze srodkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2007 -2013", os priorytetowa Ill:
Gospodarka,
innowacyjnosc,
przedsiebiorczosc,
Dzialanie
1II.2.: "Podnoszenie
innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsiebiorstw".
Rekomendujemy
firme Europolift Sp. z 0.0. jako firme
solidna, wiarygodna
i
zaangazowana w caly proces dostawy zam6wionego zurawia Iacznie z okreslonym w
umowie terminem dostawy zurawia.
Doswiadczona kadra oraz potencjal techniczny i organizacyjny gwarantuja wysoki
poziom wykonania uslug.
Firma Europolift Sp. z 0.0. jako dystrybutor fabryki diwig6w TEREX FRANCE jest
godna polecenia a zakupiony nowoczesny zuraw samojezdnyJEREX typ AC40/~L 0
innowacyjnej konstrukcji spisuje sie w naszej firmie bez zarzutu.
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Bank Spcldzielczy w Radomsku
oIPiotrk6w Trybunalski
85 898000092018006871680001

NIP: 771-25-70-039
REGON: 592184228
Kapital zakladowy: 100 000,00 zl
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Krajowy Rejestr Sadowy Sad Rejonowy
dla Lodzi Sr6dmiescie w Lodzi
XX Wydzial KRS Nr: 0000127788

