FIRMA NA MEDAL – ANKIETA KONKURSOWA

FIRMA NA MEDAL
za osiągnięcia XX-lecia 1999-2019
XX EDYCJA KONKURSU
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
ANKIETA WERYFIKACYJNA
Ankietę proszę przesłać na adres e-mail: burzynska@sportowapolska.eu lub

burzynska@buildercorp.pl
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Pełna nazwa
____________________________________________________________________________________________________

Adres
____________________________________________________________________________________________________

Tel. / fax
____________________________________________________________________________________________________

E-mail / www

____________________________________________________________________________________________________

Kierownictwo

____________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko, stanowisko osoby kierującej podmiotem zgłoszonym do Konkursu

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Komisją Weryfikacyjną
_____________________________________

________________________________________________

imię i nazwisko

stanowisko

________________________________________________
tel. /tel. kom.

E-mail

KATEGORIA
Prosimy o zaznaczenie wybranej kategorii, w której firma ubiega się o wyróżnienie
 Projektant obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 Generalny wykonawca obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 Wykonawca robót specjalistycznych w obiektach sportowych i rekreacyjnych.
 Producent bądź dystrybutor materiałów i urządzeń stosowanych w obiektach sportowych i
rekreacyjnych.
 Kompleksowa realizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.
STRONA 1 z 2

FIRMA NA MEDAL – ANKIETA KONKURSOWA

 Użytkownik obiektu/bazy sportowo-rekreacyjnej (OSIR, COS, uczelnia, inne)
1.

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Krótki opis działalności związanej z infrastrukturą sportową i rekreacyjną.

2.

OPIS PROJEKTÓW/ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI
Wykaz projektów/obiektów i podstawowe informacje na temat projektowanych/ realizowanych w ostatnim
czasie inwestycji sportowych lub rekreacyjnych, stopnia zaangażowania, zakresu robót.

3.

MATERIAŁY, TECHNOLOGIE, SYSTEMY, ROZWIĄZANIA (dotyczy kategorii PRODUCENT)
Wskazanie i opis produktu/technologii do zastosowania w budowie lub modernizacji
obiektów
sportowo-rekreacyjnych lub wykaz wraz z charakterystyką oraz opisem
przeznaczenia najważniejszych
produktów z oferty firmy mających zastosowanie
przy projektowaniu, budowie, modernizacji i wyposażeniu
obiektów sportowych i rekreacyjnych. W przypadku posiadania certyfikatów potwierdzających ich
zgodność z normami,
wytycznymi oraz szczególne walory użytkowe prosimy o
ich
załączenie. Wykaz najważniejszych (referencyjnych) obiektów sportowych i
rekreacyjnych w których
zostały zastosowane ww. materiały, technologie, systemy, rozwiązania.
4.

USŁUGI ((dotyczy kategorii PROJEKTANT i WYKONAWCA)
Opis i charakterystyka świadczonych usług (projektowania, wykonawstwa, innych)
współpracy z inwestorem i
podwykonawcami. Specjalizacja.
5.

DORADZTWO TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
Jeśli firma świadczy takie usługi lub stanowi to element współpracy z inwestorem,
wykonawcą, to prosimy o krótki opis takiej usługi.

opis

modelu

projektantem,

6.

REFERENCJE
Jeśli firma posiada opinie związków i klubów sportowych, opinie inwestorów i użytkowników,
certyfikaty,
nagrody i wyróżnienia związane z przedstawionymi w
ankiecie konkursowej produktami
i usługami oraz nagrody biznesowe, branżowe, to prosimy o ich dołączenie.
7.

INFORMACJE DODATKOWE
Mogą stanowić dodatkowe źródło informacji dla Komisji Weryfikacyjnej:
a. dokumentacja fotograficzna,
b. dokumentacja filmowa (płyty CD lub linki do materiału filmowego w sieci).

8. Uzasadnienie

osiągnięć firmy w XX-leciu 1999-2019

REKOMENDACJE
Firma może wskazać obiekty sportowe i rekreacyjne, które jej zdaniem w sposób szczególny wyróżniają się na tle
innych tego typu obiektów w danym regionie lub w kraju, a także inwestorów i inne podmioty, z którymi wspólnie
realizowała inwestycje, a ze współpracy z którymi jest szczególnie zadowolona.
1.
2.

....................................................................................
...................................................................................

________________________
_________________________________________________
data

pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej
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