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GRUPA OZAROW S.A.
ul. Ks. l. Skorupki 5' 0G'546 Warszarłła

Adrcs korcspondencyjny: Grupa ożarów S.A.
Karsy 77; 27 -530 ożarał,t

LIST REFERENCYJNY.

Mamy przyjemność poinformować zainteresowanych, ze Elektromontaz Rzeszów S.A. był
Wykonawcą robot elektroenergetycznych w prowadzonych od 2oo9 roku inwestycjach
w Grupie Ozarow S.A.

W ramach projektu Linia Pieca obrotowego W2 Elektromontaz Rzeszow S.A. rłrykonał
następujące roboty instal acyjne elektryczne:

o Wykonanie instalacji siły, sterowania i pomlarow dla rozbudovYy transportu surowca
(obiekt 143) w zakresie przenośników taśmowych143.Bco'l0M1 i M2,143.BC020M1
iM2.

. Wykonanie instalacji sily technologicznej i oświetleniowej dla stacji przesypowej
surowca.

. Wykonanie instalacji sił'y, sterowania i pomiarow dla mostow wybierających '|31.RE3oo-
E1, 131.RE350-c1, oraz dla nowych przenośników taśmowych 131.BC400M1,
131 .8C500M1 , 't32.BC400M1 

,. Wykonanie instalacji siły, sterowania i pomiarów dla odbioru mąki z n*yna R2 do
zbiorników homogenizacyjnych H1, (realizaĄa z udziałem podwykonawcy
,,Elektromontaz-Lublin" Sp z o.o. ),o lnstalacja oświetlenia ostaąawczego komina W2,. lnstalacji zasilania placu budowy i zmiany w istniejących instalacjach i sieciach
elektrycznych wynikająceze zmian w uzbrojeniu terenu budowy,. Rózne roboty elektryczne instalacyjne zviązane Ze zmianami w istniejących sieciach
wodnych i innym uzbrojeni podŻemnym.

W ramach projektu Młyn Cementu Z5 Elektromontaz Rzeszów S.A. vqykonał następujące
roboty i nstalacyjne el ektryczne:

o Przebudowa 4 pl rozdŻelni 6 kV w GZS 1101616 kV na potrzeby młyna cementu Z5,o Zmiany w istniejących instalacjach elektrycznych młynow cementu z1 _z4 kolidujących
z instalacjami mlyna cementu 25 oraz wykonanie instalacji zasilania placu budowy
młyna cementu Z5.

Wartość instalacji elektroenergetycznych wyniosła ponad 2,3 mln zł w zakresie:
Linii kablovqych SN i NN
Rozdzielni SN i NN
lnstalacji siłowych i sterowniczych
I nstal acji tech nologicznych

Sposób organizacji robót i wysoki poziom techniczny moze stanowic wzór do naśladowania.
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mgr' iyż. [erzy Walaszek

Centrala telefoniczna:
tel.: +48 15 / 839 1 1 00
fax +48 15 / 839 13 88

Zauąd:
tel.: +48 15/839 1'l 06
fax +zl8 15/839 11 08

zazad@ozaror.com.pl

NIP: 863{0G1}99 REGON 830000977

siedziba sŃłki w Warszawie:
tel.:+4822l3Ę76ffi
tax +Ą8 22 l 3Ę 76 12

sąd Rejono,t/y dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydział Gospodarczy KRS: Nr 0000038326

W}tsokość kapitału zakbdą^,€go: 114 979 980,00 zł W cał]ści Wpłacony

ln/lwtrźrov/.com.d


