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R E F E R E N C J E

    Parafia  Rzymsko-Katolicka  w  Koniemłotach  z  siedzibą  ul.  Ks.  R.  Kotlarza  2,  
28-200 Staszów, jako Inwestor  bezpośredni  zaświadcza  niniejszym,  że Firma „Rob-Gont” 
Robert  Bielak  z  siedzibą  Podsarnie  1,  34-721  Raba  Wyżna  była  Wykonawcą  zadania 
inwestycyjnego pn. Renowacja i konserwacja pobenedyktyńskiego kościoła w Koniemłotach.
Zakres prac obejmował:
- wymiana pokrycia dachu polegająca na wymianie więźby, ołacenia i pokrycia dachówką 
ceramiczną esówką, pokrycie naroży i kalenic o łącznej powierzchni 560 m2,
- wykonanie obróbek i wymiana pokrycia z montażem blachy miedzianej na kaplicy o łącznej 
powierzchni 293 m2,
- wykonanie krzyża wieży i kopuły blachą miedzianą o łącznej powierzchni 231 m2,
- wykonanie rynien miedzianych i montaż rynien spustowych o łącznej długości 250 mb.,
- wykonanie tynków elewacyjnych zewnętrznych wraz z gzymsami o łącznej powierzchni  
762 m2 na kościele, 
- wykonanie remontu wieży dzwonnicy kościoła wraz z wykonaniem wzmocnienia wieży, 
pokrycia blachą miedzianą o łącznej powierzchni 164 m2,
- wykonanie remontu elewacji wieży o łącznej powierzchni 371 m2,
- wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wieży dzwonnicy kościoła w liczbie  
17 okien i drzwi wejściowych kościoła.
    Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia i zawartymi Umowami 
wyniosła łącznie 794880,45 zł. brutto.
    Termin realizacji robót obejmował okres od lipca 2011 r. do sierpnia 2012 r.
    Mam przyjemność  zaświadczyć,  że  pomimo  dużej  skali  trudności  inwestycji,  roboty 
budowlane  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  zawartymi  umowami,  dobrze  jakościowo, 
terminowo, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

    W związku z powyższym polecam „Rob-Gont” jako rzetelnego, godnego zaufania partnera 
handlowego, a także jako profesjonalnego wykonawcę inwestycji budowlanych na obiekcie 
objętym nadzorem konserwatorskim.
    Niniejsze  referencje  wydaje  się  na  wniosek „Rob-Gont”  Robert  Bielak  Podsarnie  1  
34-721 Raba Wyżna.
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