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REFERENCJE

Miejski ośrodek Spońu i Rekreacji w Knurowie potwierdza, Że konsoĘum firm
Lider - GARDENIA Sport Sp. z o,o. zsiedzibą w Warszawie przy u|. Kłobuctieits i Pańner
- MART|NEX Firma ogólno-budowlana z siedzibą w Stoczku Łukowskim, Za-biele 41
zgodnie zzawańą umową nr MoSiR,23312.o1.2anw trybie obowiązującego Prawa
Zamówień Publicznych zrea|izowała w okresie od 27 kwietnia 2o12r. oó i r órudnia 2o12r.
zadanie inwestycyjne pod nazruą

,, B u dowa pełnowym ia rowego bois ka p iłkars ki ego przy
Alei Lipowej 12w Knurowie".

W ramach inwestycji wykonano:
. Boisko piłkarskie o wymiarach 105m x 68m
o Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego wykon ana ze sztucznej trawy, wypełniona

piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM o powierzchni 7gg2,0mt;
nawierzchnia wykonanaze sztucznejtrawy trzeciej generacji, ułozona na macie
elastycznej (tzw. shockpad) - wymiary 11 1m x72m wraz zdrenazem

o Bieznia prosta, 4-torowa do biegów na 60m o nawierzchni po|iuretanowej w
techno|ogii,,SANDW|CH" i długości całkowitej 75,0m

o oświetlenie boiskowe - 32 projektory na 8 masztach o wysokości 18m
. Nagłośnienieimonitoring
o Trybuny przenośne na 354 miejsca siedzące
o ogrodzenie wokcń boiska wrazz bramami, fuńkami i bramkamiobrotowymi
. Piłkochwyty o wys. 8m z siatki polipropylenowej
. 2 wiaty stadionowe d|a zawodników rezenłowych
. Trzy kontenery; 2 pełniące funkcję kas oraz 1 dta komentatora zawodów spońowych
o Ęazd idrogę wewnętrzną
. Ciągi pieszo-jezdne
. Uzyskanie cerĘffikatu FIFA 2 Star d|a wlw obiektu

Wańość z|econego zadaniawyniosła 3 857 044,46 zł brutto.
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Wykonane przez KonsoĘum firm Gardenia Spoń Sp. z o.o. i Martinex Firma
ogólno.budowlana roboty, zostały wykonane w ustalonym terminie, zgodnie ze sztuką
budowlaną orazzgodnie z warunkami zawańej umowy w tym dokumentacji pĘektowej, co
zostało potwierdzone przez komisję odbiorową. Firmy cechuje fachowość i dyspozycyjność
kadry kierowniczej i produkcyjnej oraz Wysoka jakość wykonanych robot, dostaw i usług.

Spełnienie powyzszych warunków stanowi podstawę wystawienia wysokiej oceny
odnośnie wspołpracy z firmami Gardenia Spoń Sp. z o.o i Mańinex Firma ogólno.
budowlana a tym samym uznania ich za godne polecenia do realizacji podobnych
p rzedsięwzięć i nwestycyjnych.
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