
Projekt : Projekt : „„Zakup maszyn do produkcji elementZakup maszyn do produkcji elementóów wentylacji w wentylacji ”” --

wspwspóółłfinansowany jest przez Unifinansowany jest przez Unięę EuropejskEuropejskąą ze ze śśrodkrodkóów Europejskiego w Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego WojewOperacyjnego Wojewóództwa Opolskiego na lata 2007 dztwa Opolskiego na lata 2007 –– 2013  2013  --

„„Inwestujemy w przyszInwestujemy w przyszłłoośćść””

Numer i nazwa naboru : Numer i nazwa naboru : nabnabóórr--IIIIII--1.1.2 Inwestycje w 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsimikroprzedsięębiorstwachbiorstwach,,

Numer i nazwa Osi priorytetowej w ramach Programu: Numer i nazwa Osi priorytetowej w ramach Programu: RPOP.01.00.00 Wzmocnienie atrakcyjnoRPOP.01.00.00 Wzmocnienie atrakcyjnośści gospodarczej ci gospodarczej 

regionu,regionu,

Numer i nazwa DziaNumer i nazwa Działłania w ramach osi priorytetowej Programu: ania w ramach osi priorytetowej Programu: RPOP.01.01.00 RozwRPOP.01.01.00 Rozwóój przedsij przedsięębiorczobiorczośści,ci,

Numer i nazwa Numer i nazwa poddziapoddziałłaniaania w ramach osi priorytetowej Programu: w ramach osi priorytetowej Programu: RPOP.01.01.02 Inwestycje w RPOP.01.01.02 Inwestycje w 

mikroprzedsimikroprzedsięębiorstwachbiorstwach,,

Numer i nazwa podstawowych kategorii interwencji: Numer i nazwa podstawowych kategorii interwencji: 08 Inne inwestycje w przedsi08 Inne inwestycje w przedsięębiorstwabiorstwa

Nr projektu Nr projektu –– umowy : RPOP.01.01.02umowy : RPOP.01.01.02--1616--187/09187/09--00  00  -- zakupionozakupiono : : 

Linia do produkcji kanaLinia do produkcji kanałłóów prostokw prostokąątnych          nr tnych          nr fabrfabr.   07/00205,   Nr .   07/00205,   Nr ewidewid. . ŚŚrr. Trwa. Trwałłych: 185 ych: 185 

Maszyna do produkcji rur Maszyna do produkcji rur spirospiro nr nr fabrfabr.    04/00109,   Nr .    04/00109,   Nr ewidewid. . ŚŚrr. Trwa. Trwałłych: 187ych: 187

Maszyna do zamykania Maszyna do zamykania kankanłłóóww wentylacyjnychwentylacyjnych nr fabr.    nr fabr.    05/00608,   Nr 05/00608,   Nr ewidewid. . ŚŚrr. Trwa. Trwałłych: 186ych: 186

Maszyna do produkcji kolan okrMaszyna do produkcji kolan okrąąggłłych                 nr ych                 nr fabrfabr.   04/00106,   Nr .   04/00106,   Nr ewidewid. . ŚŚrr. Trwa. Trwałłych: 188ych: 188

Przedsięęęębiorstwo Produkcyjno –
Usłłłługowo – Handlowe
BUDREM-BIS Sp. z o.o.

45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10

NIP: 754-00-25-409, REGON 530941880

Oddział: Lędziny ul. Ozimska 1 c


