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Przedsi(jbiorstwo ALLFLEX Polska Sp. z o.o. (Grupa Merck Animal Health 

Intelligence) z siedzibq w Psarach Malych kolo Wrzesni uprzejmie sklada podzir;kowania za 

kolejnq sprawnie przeprowadzonq inwestycje w naszej siedzibie, Generalnemu 

Wykonawcy firmie IMERCON sp. z o.o. ze Swadzimia w gm. Tarnowo Podg6rne k. 

Poznania. Po raz kolejny na przestrzeni ponad dekady, mielismy okazje wsp6lpracowac 

i dzi<;ki zaangazowaniu projektowo-wykonawczemu firmy IMERCON udalo si<; 

przeprowadzic operacje rozbudowy biurowca naszej firmy wraz z szeregiem 

koniecznych modyfikacji instalacji wewn<;trznych w obr<;bie funkcjonujqcego obiektu 

oraz hali produkcyjnej. 

Zadanie bylo o tyle trudne, ze realizowane w okresie obostrzen pandemicznych, 
a umowa z Wykonawcq i jednoczesnie Projektantem dla tego zadania, obejmowala 
zar6wno prace projektowe z uwzgl<;dnieniem funkcjonujqcych rozwiqzan systemowych 
jak i samq realizacj(j ca/ego zakresu prac og6lnobudowlanych, instalacyjnych i 
wykonczeniowych w formule Generalnego Wykonawstwa. 

Ze wzgl<;du na okolicznosci, zmuszeni bylismy dokonywal: zmiany w ostatecznej 
koncepcji inwestycji, a mimo to zesp6l projektowo-inzynierski Imercon przeprowadzil 
bardzo sprawnie procedury formalne (takze zamienne), pozwolenie na budow<;, samq 
inwestycje i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie rozbudowywanego obiektu. 

Caly obiekt oddawano do uzytku po kilkumiesi<;cznym okresie prac projektowych 
i administracyjnych i po p6lrocznym okresie budowy - rozbudowy obiektu biurowego 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Po modernizacji, lqcznie caly obiekt obejmuje 
powierzchni<; uzytkowq okolo 1400 m2 powierzchni biurowo-socjalno-technicznej, 
funkcjonujqcej przy hali produkcyjnej. 
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W zwiqzku z kolejnymi planami inwestycyjnymi, jestesmy zainteresowani w 
kontynuowaniu owocnej wsp6lpracy, Potwierdzajqc, it firma ImerCon sp. z o.o. jest 
dobrze przygotowana do realizacji trudnych inwestycji w formule Generalnego 
Wykonawstwa lub Zast(!pczego Inwestora, lqczqc przy tym umiej(!tnie kwestie 
projektowe, co nie jest bez znaczenia w skutecznym odciqzaniu inwestora od wielu 
temat6w decyzyjnych. 

Polecamy firm(! Jmercon sp. z o.o. jako zesp6l fachowc6w, przygotowanych do 
rea/izacji obiekt6w budowlanych o duzych wymaganiach inwestora dotyczqcych 
standardu wykofzczenia. 
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