
Gdańsk 26.03.2015

REFERENCJE
FIUgger

Niniejszym potwierdzamy, że Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX
Spółka z 0.0. w Gdańsku wykonało dla nas w latach 2010-2015 roku następujące
prace:

1. Studium ochrony powietrza dla zakładu w Gdańsku - wniosek o wydanie
pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, wniosek o
wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu w Gdańsku - 2010
r.;

2. Aneks do studium ochrony powietrza dla zakładu w Gdańsku - wniosek o
wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
dla nowej linii do produkcji farb, wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na
wytwarzanie odpadów dla zakładu w Gdańsku dla nowej linii do produkcji
farb - 2011 r.;

3. Badania emisji zanieczyszczeń z dwóch linii drukujących i wstępne badania
emisji zanieczyszczeń z nowej linii do produkcji farb - 2011 r.;

4. Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
i wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu przy ul.
Rakietowej 20A w Gdańsku - 2013 r.;

5. Sprawozdanie z ilości zużytych ŁZO w 2012 r., raport KOBIZE za 2012 r. -
2013 r.;

6. Badania emisji zanieczyszczeń z emitorów technologicznych - 2013 r.;
7. Raport KOBIZE za 2013 r., wykaz zawierający informacje i dane o zakresie

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2013 r.,
zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach za 2013 r. - 2014 r.;

8. Badania emisji zanieczyszczeń z emitorów technologicznych - 2014 r.;
9. Raport KOBIZE za 2014 r., wykaz zawierający informacje i dane o zakresie

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r.,
zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach za 2014 r. - 2015 r.;
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Poziom przygotowania prac badawczych i analitycznych wskazuje na bardzo
dobre przygotowanie merytoryczne a wykonywane dokumentacje (wnioski o
wydanie pozwoleń i ich zmianę) są zawsze wykonywane na poziomie
umożliwiającym uzyskanie bez zastrzeżeń stosownych decyzji wydawanych przez
Urząd Miasta w Gdańsku.

Wieloletnia współpraca wykazuje, że wszelkie prace wykonywane przez
PRiE OPEX są realizowane profesjonalnie i terminowo i uzyskują pozytywne opinie
władz lokalnych.
Jakość prac wykonywanych przez PRiE OPEX pozwala na rekomendację innym
inwestorom.
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