
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

JanImię

KubisztalNazwisko

7251924403Numer NIP

101621103Numer REGON

IHOL Jan KubisztalFirma przedsiębiorcy

Dane adresowe

woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. ŁódźŚródmieście, miejsc. Łódź, ul.
Piotrkowska, nr 257a, lok. 58, 90456, poczta Łódź

Stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej

Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. ŁódźGórna, miejsc. Łódź, ul.
Lodowa, nr 110, 93232, poczta Łódź

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej

woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. ŁódźŚródmieście, miejsc. Łódź, ul.
Piotrkowska, nr 257a, lok. 58, 90456, poczta Łódź

Adres do doręczeń

PolskaPrzedsiębiorca posiada obywatelstwa państw

Dane dodatkowe

20130702Data rozpoczęcia wykonywania działalności
gospodarczej

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej
działalności

Data wznowienia wykonywania indywidualnej
działalności

Data zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej

Data wykreślenia wpisu z rejestru

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowegoPrzeważająca działalność gospodarcza (kod
PKD)

46.47.Z, 25.62.Z, 25.99.Z, 26.11.Z, 27.40.Z, 43.21.Z, 46.43.Z, 46.52.Z, 46.76.Z,
47.19.Z, 47.59.Z, 47.91.Z, 55.20.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z,
74.10.Z, 74.90.Z, 77.11.Z

Wykonywana działalność gospodarcza (kody
PKD)

nie (data ustania: 20170428)Małżeńska wspólność majątkowa

AktywnyStatus indywidualnej działalności
gospodarczej

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

NIP: 9820376418 REGON: 364241351Dane spółki

20161001Data zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej w spółce

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały
obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych
objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi
pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 2020-02-10. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2020-02-10 14:22
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BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

tel. (48 22) 860 44 00

Potwierdzenie transakcji

Dane nadawcy

97175000090000000026336759

Rachunek bieżący

IHOL JAN KUBISZTAL

PIOTRKOWSKA 257A/58

90-456 ŁÓDŹ

Dane odbiorcy

60101010100081362231000000

NBP O/Okr./W-wa

Urząd Zamówień Publicznych

Kwota

20 000,00 PLN

Tytuł

wpis od odwołania Jan Kubisztal IHOL CA Wojewodzki Szpital

Podkarpacki im. Jana Pawla II w Krosnie post. znak

EZ/215/68/2019

Typ transakcji

PRZELEW INTERNETOWY

Status operacji

Zrealizowana

Data realizacji

10.02.2020

Data zlecenia

10.02.2020

Numer transakcji

CEN2002100384318

Wygenerowano 10.02.2020

Niniejsze potwierdzenie przelewu zosstało sporządzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe ( Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami ). Dokument wygenerowany

komputerowo, za pomocą systemu bankowości internetowej, nie wymaga podpisu ani stempla.



Technika Świetlna od podstaw    www.swiatlo.tak.pl

Bezpłatny ebook dla czytelników
„Biuletynu informacyjnego serwisu Światło i oświetlenie”

www.swiatlo.tak.pl

Wydanie I - wersja 1.01
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Technika Świetlna od podstaw    www.swiatlo.tak.pl

Fotosynteza  -  proces,  w  którym  rośliny  przy  udziale  chlorofilu  zamieniają  energię  świetlną 
na energię  chemiczną,  potrzebną do wytworzenia glukozy z dwutlenku węgla i  wody. Powstały 
przy tym tlen wydalany jest na zewnątrz.

Goniofotometr -  przyrząd  przeznaczony  do  pomiaru  rozkładu  przestrzennego  wielkości 
świetlnych, np. źródła światła.

Helioterapia - leczenie za pomocą promieniowania słonecznego.

Iluminacja -  pojęcie  stosowane  na  określenie  artystycznego  oświetlenia  budowli  światłem 
sztucznym.

Jaskra -  choroba  oczu  wynikająca  ze  zwiększonego  ciśnienia  śródgałkowego;  bóle  oczu 
i zaburzenia widzenia mogą być tego objawem.

Jaskrawość - fizyczny odpowiednik luminancji.

Kąt rozwarcia wiązki - kąt w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązki, w zakresie którego 
światłość spada do określonej wartości procentowej swojej maksymalnej wartości. Przeważnie jest 
to 50%.

Kontrast luminancji - stosunek różnicy luminancji obserwowanego obiektu L0 i luminancji tła Lt 

do luminancji tła:
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Lampa (źródło światła) - urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania światła.
słówko angielskie: lamp

Lampa fluorescencyjna - patrz świetlówka.

Lampa halogenowa - lampa żarowa wypełniona gazem, zawierająca włókno (skrętkę) wolframowe 
i małą ilość halogenków.
słówko angielskie: halogen lamp

Lampa indukcyjna -  lampa  o  oznaczeniu  QL działająca  w  oparciu  o  zasadę  funkcjonowania 
niskoprężnej  lampy  rtęciowej,  jednak  bez  zastosowania  elektrod.  Jonizacja  gazu  w  przestrzeni 
wyładowczej  uzyskiwana  jest  w  procesie  indukcji  elektromagnetycznego  pola  wysokiej 
częstotliwości.
słówko angielskie: induction lamp

Lampa  metalohalogenkowa -  lampa  wyładowcza,  w  której  światło  powstaje  w  wyniku 
promieniowania  mieszaniny  par  metalu  (np.  rtęci)  i  produktów  rozkładu  halogenków  (np. 
halogenków talu, indu albo sodu).
słówko angielskie: metal halide lamp
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Oferta nr: O_AB_20200210 Niko Polska Sp. z o.o.
dla: IHOL Łódź ul. Miodowa 14
inwestycja: Szpital -zestawienie zbiorcze 00-246 Warszawa

NIP: 5252578847

Zestawienie zbiorcze
nr art. nazwa kolor informacje cena netto rabat po rab. netto suma netto

1 41750 Swiss Garde 360 Presence DALI Master A-Comfort 24m biały system DALI adresowalny, IP54 924,50 zł          Cena specjalna 535,00 zł          91 48 685,00 zł                   
2 41752 Swiss Garde 360 Presence DALI Slave A-Comfort 24m biały system DALI adresowalny, IP54 630,00 zł          Cena specjalna 380,00 zł          155 58 900,00 zł                   
3 25323 Uniwersalny pilot do aplikacji Zublin szary akcesoria 250,00 zł          Cena specjalna 15,00 zł            7 105,00 zł                        

107 690,00 zł             

Dostępność: 7-14 dni robocze (dostawa z Niemiec)
Gwarancja: 5 lat
Ważność oferty: 30 dni

Załącznik nr 5 do Odwołania - Oferta na czujniki ruchu DALI
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