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Referencje. 

Na podstawie dotychczasowej wsp61pracy z Przedsi~biorstwem Uslug Inzynierskich "RIALEX" 
Sp. Z 0.0. z Kluczborka potwierdzamy wysok~jakosc uslug swiadczonych przez t~ sp61kf(. 
Podczas dwuletniej wspolpracy firma "RIALEX" wykonala dla naszej finny wiele roi:nego ro
dzaju systemow podawania, waZenia, rozladunku i zaladunku surowc6w sypkich. 
Z wykonanych projektow, kt6re zostaly wykonane z zachowaniem wszelkich wymogow jako
sciowych i terminowych, jestdmy bardzo zadowoleni i w zwi<l.zku z tym mozemy polecic firrn~ 
"RIALEX" jako wiarygodnego partnera i ewentualnego przyszlego wykonawc~ w tej branzy. 

Wykaz projektOw zrealizowanych przez firmr "RIALEX" w ZCH "Organika - Sarzyna": 

I. Wykonanie systemu podawania i waZenia, dianu do reaktor6w w Zakladzie Epoksyd6w. obiekt 1232 
dla Zllilania inwestycyjnego ,,Rozbudowa instalacji Zywic Epoksydowych do 25 tys., tonlrok" (urnowa 
nr 7/FPIU/2007). 
2. Wykonanie systemu zaladunku Big,Bag6w na stacje podawania dianu w ob.. 1232 (umowa nr 
65/FPlU/2007 z 04.09.07). 
3. Modemizacja ukladu odbioru soli i zaJadunku na przyczepy w obiekcie PW 39 (umowa nr 
64/FP1U/2007 z 4.09.2007 r.). 
4. Wykonanie systemu rozladWlku i waZenia bezwodnik6w kwasOw fta1owego i maleinowego z Big
Bag6w i awaryjnie z work6w (urnowa nr 12IFPlU1200S z 20.02.08 ) 
5. Wykonanie systemu podawania i waZenia Bisfenolu A w obiekcie 1234 oraz stacj i rozJadunku big
!xlg6w(umowa nr 221FPlU12008 z 18.04.2008 r) 
6. Dostawa dozownika celkowego ZS NAKU DN250 (zam6wnie nr 821P2I2CJ2008 z 18.08 .. 08) 
7. przenosnik spiralny do transportu soli (montaZ na suszarce dwu~bnowej GMF Gouda) (zam6wienie 
nr i1J20081MB z 30.09.08, urnowa nr 601FP1U12008) 

. . TadeusZ Jakubas 
tnZ. 

Grupa Chemiczna Ciech 

Zaklady Chemlczne .Organlka·Sarzynaft 

Sp6lka Akc;Yina 
ul. Chemlk6w 1, 31-310 Nowa Sarzyna 
101.(+4811)2407111 
falls (+4811) 24{) 7122 
zch@zch.sarzyna.pl 
www.2Ch.sarzyna..pI 

konlo bankowe: 
Bank Pekao SA I O/leiajsk 
78 12402630 1111 0000 36311543 

REGON: 000042352 
NIP: 81&-00-01·828 
NIP UE PL 6160001826 

rejeslr przedsi~bjorc6w : 

~d RejonO'oVY w Rzeszowie 
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego 
Rejeslru Sildowego KRS IXXXIl03271 

kapllat zakladowy: 
84 900 000,00 zI (wplaoony w calo~) 


