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P O L S K A 

Warszawa dn. 12.02.2016r. 

Do wszystkich zainteresowanych. 

R E F E R E N C J E 

Deweloper firma Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. informuje, ze firma MIKOB Miroslaw 
Kobielarz, ul. Jana Paw+a Woronicza 31/293, 02-640 Warszawa, wymieniona w umowie, jako 
Inwestor Zast^pczy, zrealizowa+a przedsiQwziQcie inwestycyjne pn. ,,La Cascade" obejmuj^ce 
przeprowadzenie przetargu na Generalnego Wykonawc^, audyt dokumentacji projektowej, petnienie 
funkcji Inwestora Zast^pczego (w tym nadzor inwestorski) oraz udziat w uzyskaniu pozwolenia na 
uzytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym i z zagospodarowaniem 
terenu, ziokalizowanego w Warszawie przy ul. Boguslawskiego 17. 

Zakres robot obejmowat: 

a) budynek mieszkalny o parametrach: 
- 13 kondygnacji nadziemnych + kottownia na kondygnacji 14, 
- 2 kondygnacje podziemne, 
- 109 mieszkah, 
- 94 miejsca postojowe w garazu podziemnym, 
- powierzchnia catkowita nadziemia - 8 724 m^ 
- powierzchnia catkowita podziemia - 3 062 m^ 
- powierzchnia uzytkowa mieszkah - 5 160 m^ 
- powierzchnia garazu - 2 704 m^ 
- kubatura - 22 440 m^ 

b) zagospodarowania terenu: 
- ogrodzenie terenu, 
- oswietlenie terenu, 
- drogi, chodniki i parkingi (15 tzw. zewn^trznych miejsc postojowych), 
- trawniki i nasadzenia drzew oraz krzewow. 

Roboty wykonano w terminie od 24.07.2012r. do 29.01.2014r. Obejmowaty one m.in.: 
wykonanie wykopu wraz z jego zabezpieczeniem tymczasow^ scian^ z grodzic stalowych, 
konstrukcji zelbetowej budynku, murowanych scian ostonowych i dziatowych, krycia dachu, 
tynkow, podtozy pod posadzki, osadzenie stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, robot 
wykohczeniowych w cz^sciach wspolnych budynku, posadzek z gresu na tarasach, loggiach i 
balkonach, elewacji wraz z ociepleniem, dzwigow osobowych, instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych (wideo-domofonowa, system sygnalizacji pozaru, telefoniczna, internetowa, 
RTV, monitoring), instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej wraz z kottowniq^ gazowq, 
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody, wentylacji mechanicznej. 

Dodatkowo petniono nadzor nad robotami wykohczeniowymi w 48 lokalach w 
standardzie wg tzw. programow Atelier na postawie uzgodnionych z klientami indywidualnych 
projektow aranzacji mieszkan. 

MIKOB zapewnit nadzor inspektorow branzy budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej. 
Dotozono wszelkich staran, by wszystkie roboty zostaty wykonane terminowo, zgodnie z 
dokumentacj i projektow^ i wiedz^ technicznq. Wspotpraca i nadzor na linii Inwestor Zastqpczy 
- Generalny Wykonawca przebiegata bez zastrzezen. Doswiadczona i fachowa kadra zapewnita 
wtasciwy przebieg procesu realizacyjnego oraz wysok^jakosc robot. 

Powyzsze pozwala stwierdzic, ze MIKOB Mirostaw Kobielarz jest f i rm^ rzeteJn^ i godnq 
polecenia. 
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