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Niniejszyn oświadczam, że Firma Beta- Instal Sp łka z ograniczoną odpowiedzialnościąSp'k. wykazała
się w trakcie wykon}'wania rob t duzym doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz umiejętnościami
organizacyjnymi.

Wszystkie roboĘ wykonane byĘ solidnie terminowo i bez usterek'
'

z

Kompania Piwowarska

S'A z

ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
instalacyjnych
wykonanie rob t
w następującym zakresie:

w Poznaniu zleciła firmie BetaJnstal Sp łka
k' z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 171, kompleksowe

siedzibą

na

terenie Ęskich

Browar

w

Ksiązęcych

na

wymianie instalacji z rur stalowych czarnych, nierdzewnych oraz
tworz1nuowych, armatury odcinajqcej, regulacyjnej i po.miarowej, całodobowej obsługi
serwisowej urzqdzen zlokalizowanych na hali produkcyjnej oraz pomieszczeniach
technicznych, naprawa izolacji na rurociqgach wody gorqcej, pary, kondensatu oroz
centralne go ogrzew ania min. :
- wykonanie instalacji odzysku ciepła - montaż wymiennika, układu pompowego, orurowania ze

polegajqcych

stali

nierclzewnej

DM 00

80 mb

- rozbudowa 22 central z rur nierdzewnych zaworowych na bazie

ICF na instalacjach

M3

tank w

oddziału ZKF2/3 wraz z izolacjq oraz płaszczem z blachy aluminiowej
- montaż przepłWomierzy Process Master, montaz licznika DIv B0
- modernizacja instalacji podgrzewu wody
- rozbudowa kompletnych central zaworowych na bazie zaworu ICF na instalacjach I{H3 tank w
- wykonanie rurociqgu DN I25 łqczqcego kolektor południowy przy zbiornikach magazynowych

EER zbiornika nr

l

- montłżarmatury na instalacji pary

-

- remont instalacji

dostclwa i montaz Zawor w mieszkowych DI{10, D]v50,

DI\r 100

- naprctwa izolacji na rurociqgach

pary i wody na warzelni II i III (uzupełnienie ubytk w, naprawa

blachy)
- wymiana

-

zawor

w punktowych czerpalnych oraz wykonanie odbojnicy

wykonanie podestu roboczego dla rampy załadowczej wrOZ z barierkami z

Koszt wykonanych rob

t:

rur

stalowych

593 183'00 zł brutto

wymiana zbiornik w mł ta KF III - demontaz oraz uQlizacja zbiornik w uszkodzonych,
wykonanie oraz montaz zbiornik w ze stali nierdzewnej wraz z konstrukcjq wsporcza
oraz włazem rewizyjnym - 2kp

Koszt wykonanych rob

t:

228 000,00 zl brutto

Termin realizacii prac: 01.2013 r.

-

12.2013 r.

Beta- Instal Sp łka z ograniczona odpowiedzialnościąSp.k.
w pełni zasfuguje na rekomendację jako wykonawca gwarantujący profesjonalny poziom usług.

Wobec powyzszego firma

KOMPANIA PIWOWARSKA SA
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Tomasz Kaniewski

kierownik utrzymania ruchu produkcji

