Warszawa, dn. 21.12.2020 r.

LIST REFERENCYJNY
Ja niżej podpisany, Andrzej Świder reprezentujący BPI Vilda Park Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48 informuję, że firma MJL Michał Lesiak,
z siedzibą ul. Bajkowa 43, 04-855 Warszawa, była zatrudniona jako Nadzór Inwestorski przy
realizacji zespołu trzech budynków wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych oraz jednego
budynku
wielorodzinnego
4-kondygnacyjnego
z
garażem
podziemnym
jednokondygnacyjnym, pod nazwą handlową „Vilda Park” przy ulicy Droga Dębińska 9-15
w Poznaniu, w okresie od 04 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Prace obejmowały:
- weryfikację projektu wykonawczego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w trakcie prac Generalnego
Wykonawcy,
- pomoc dla Inwestora w przygotowaniu spraw umownych z gestorami sieci,
- koordynację zmian lokatorskich,
- uczestnictwo w odbiorach lokatorskich.
Opis inwestycji:
Budynki A - B
Pow. całkowita: 19.883 m2
Pow. użytkowa mieszkań: 12.993 m2
Pow. całkowita garażu: 8.481,26 m2
Kubatura części podziemnej i części nadziemnej: 95.270,73 m3
Ilość miejsc postojowych w garażu: 219
Ilość mieszkań: 230
Ilość lokali usługowych: 7
Budynek C
Pow. całkowita: 2.572 m2
Pow. użytkowa mieszkań: 1.258 m2
Pow. całkowita garażu: 790 m2
Kubatura części podziemnej i części nadziemnej: 8.370 m3
Ilość miejsc postojowych w garażu: 19
Ilość mieszkań: 18
BPI Vilda Park sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48 • 02-146 Warszawa • Polska • T +48 22 456 16 07
biuro@bpi-realestate.com • www.bpi-realestate.com
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000634218, REGON: 365275369, NIP: 7010609628

Inwestycja obejmowała budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o
bogatej architekturze wpisującej się w urbanistykę centrum miasta Poznania. Poza realizacją
wymienionych budynków prace obejmowały również wykonanie dróg wewnętrznych,
przeniesienia i odtworzenie zabytkowego ogrodzenia będącego pod nadzorem
konserwatora zabytków, wykonanie zagospodarowania terenu z obszarami zielonymi i małą
architekturą stanowiącymi wartość dodaną do całego obiektu.
Powierzone zadania firma MJL Michał Lesiak zrealizowała profesjonalnie, rzetelnie i z pełnym
zaangażowaniem. Kadra firmy była w pełni przygotowana zawodowo.
Budynek został zrealizowany w oczekiwanej przez Inwestora jakości oraz terminie.
Z pełną odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że firma MJL Michał Lesiak jest w pełni
zorganizowanym i rzetelnym partnerem wykonującym swoje obowiązki zgodnie z umową,
godną rekomendacji i polecenia do nawiązania współpracy.
Z poważaniem,
Andrzej Świder
Dyrektor Projektu
BPI Vilda Park Sp. z o.o.
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