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LIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, i ż na zlecenie Energa Serwis Sp. z o.o. firma ZRE Gda ńsk S.A., w okresie od
08.05.2013 r. do 30.07.2013 r., zrealizowa ła w ramach zadania pn. „Wykonanie wymiany elementów
ciśnieniowych podczas modernizacji kot ła OP-650 nr 1 w ENERGA Elektrownie Ostro łęka S.A." następujący
zakres prac:
Wykonanie wymiany ekranu przedniego i tylnego kotła OP

-

650 nr 1:

-

Przygotowanie technologii wymiany ekranów;

-

Montaż niezbędnych wciągarek (wraz z niezb ędnymi odbiorami dozorowymi);

-

Demontaż istniejących paneli ekranowych;

-

Dopasowanie i montaż nowych paneli ekranowych;

-

Demonta ż i montaż niezbędnej ilości kanałów powietrza osłonowego do demonta żu i montażu ekranów;

-

Demontaż i montaż dysz OFA wraz z nap ędami ekranu tylnego kotła,

-

Udział w próbie wodnej kotła.

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gda ńsk S.A. wykazali się profesjonalizmem i wysokim
poziomem wiedzy technicznej, wywi ązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jako ść
wykonanych prac oceniamy pozytywnie.
Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firm ą ZRE Gdańsk S.A. przy realizacji w/w zadania I polecamy
jako firmę solidną i wiarygodn ą.
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Zarz ąd: Witold Parszewski - Prezes Zarz ądu
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