
Łódzkie

Piotrkow Trybunalski, 27 .02.2O1 8 r.

NoTATKA sŁUżBoWA
ze spotkania w sprawie usunięcia przez firmę Projekt Bud Sp. z o.o., usterek
wyspecyfikowanych podczas przeg|ądu gwarancyjnego z dnia 26.08.2o16 r.

Dotyczy :Projektu nr WND-RPLD. 06.01 .00-00-001/1 3
,, Trakt Wie|u Ku|tur _ rozwoj potencjału turystycznego Miasta poprzez rewita|izację
zabytkowych obszarow Piotrkowa Trybunalskiego - etap ll" realizowanego zgodnie
z umową o dof inansowanie Projektu nr UDA-RPLD-06.01.00-001/13-00 z dnia 15
lipca 2013 roku w ramach Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa
Łodzkiego na lata 2a07-2013

Zadanie : Repnont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum/ Zamku
Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, P|acZamkowy 4. umowa nr
',254lRlMlll13 z 11.'10.2013 r. wraz z aneksami: nr '112013 z dnia 05.12.2013 r.
oraz nr 2120'14 z dnia 25.09.2014 r.
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Termin usunięcia ww. wad i usterek usta|ono na dzień 3o : 
uą 

'2018 r.

Na tym notatkę zakonczono i podpłsano na liście obecności stanowiącejZałącznik nr ,| do

niniejszego Protokołu

adeusz Tazbir
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Łódzkie

załącznik nr 1 do notatkisłuzbowej
z bnia 27.02.2018r.

Dotyczy :Projektu nr WND-RPLD. 06.01.00-00-001/'13
,, Trakt Wie|u Ku|tur _ rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewita|izację
zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybuna|skiego - etap ||'' rea|izowanego zgodnie
z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD-06.01.00-00,l/13-00 z dnia 15 |ipca 2013
roku w ramach Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa Łodzkiego na |ata
2007-2013

Zadanie : Remont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum/ Zamku
Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, P|ac Zamkowy 4 . umowa nr 1254lRllt.l|l13
z 11.10.2013 r. wraz z aneksami: nr 112013 z dnia 05.12.2013 r. oraz nr 212014 z dnia
25.09.2014 r.
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