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ELSUR sp. z a.o.

59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 178-184

ozn aczenie ąd U ąe strcwego
inumeru, pod którym spółka
jest zarejestrcWana:

Sąd Rejonowy

d Ia Wrocław ia-F ab ryczn

wewrocławiu

SCAFF rusztowania s.c.

Sebastian Krupa
Tomasz Drewalski
ul. Zalotna 13

ej

IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Relesfru
Sądowego
Nr (N00235357

Wysokość kapitału zakładowego:
l00100,00 zł
(sto tysięcy sto złolych)

zanąd spółki:
Lucjan Ciszewski

Prezes zarządu

Mirosław slota

Członek Zarządu

ELl0167lNJP12017lL
Jeny Stnelczyk

Dyrektor Produkcji

Andżej Boczoń

Dy rektor P zygotowa

Regon.,00405608/.
NtP 691-020-20-63
uAT NuMBER PL 69102a2063

PKo BP s.A.

I O/Legnica
90 1020 3017 o0@ 2202 0019 9067

RAlFFElsEN BANK

PoLsKAs,A, o/LUBIN

11 1750 1279 0000 0000 0782 8737

sekretariat:
tel.lfax 076 747 59 80
e-m ai l : s e kretari at@el

su

r.

pI

ul. Złotoryjska 194.

W

ramach zleconych zadań firma SCAFF rusztowania s.c. dokonała

montazu:
- rusztowań Wiszących,
- platform przy kominie awaryjnym,
- rusztowań dla kompensatora DN2600mm na gazociąg DN2600,
- platforma przy wentylatorze MOG linia nr 2.

Wszystkie prace związane

księgowość:
tel.lfax 076 747 59 85

iegowosc@el s u r. P l

dział'produkcii:
tel./fax 076 747 59 81
e- m a i l : prod u kcja@el

Firma ELSUR sp. z o.o. zaświadcza, że firma SCAFF rusztowania s.c.
siedziba w Legnicy ul. Zalotna 13 wykonała prace montażu, demontażu,
Wynajmu i transpońu rusztowań na terenie KGHM O/Huta Miedzi ,,Legnica",

z

Prace został wykonane przez uprawnionych monterów.
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dział techniczny:
tel.Ąfax 076 747 59 86
e- m ail : tec h n i cz ny@el

pnetargi@eIsur.pl
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montażem rusztowań zostały wykonane
terminowo, fachowo, bezpiecznie, z należylą starannością i solidnością zgodnie
z zapotrzebowaniem.
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PREZES

www,elsur.pl
e-mail: elsur@elsur,pl
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kserokopie otrzvmuią:
1. DS a/a.
2. PP ala.

