
  
  

W związku z realizacją projektu nr RPPD.01.04.01-20-0058/1 Promocja przedsiębiorczości oraz 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, dzięki budowie kompleksowego 

centrum logistycznego przez Cenergo Logistyka Sp. z o.o. Sp. K. zapraszamy do korzystania z usług na 

terenie tworzonego centrum logistycznego. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku 

31.10.2020 r.  

Zakres usług: transport, magazynowanie, przeładunek, spedycja, obsługa celna, wynajem powierzchni 

biurowe, magazynowej lub pod produkcję, wynajem kontenerów, palet i innych opakowań; usługi 

informacyjne i informatyczne, usługi gastronomiczne, usługi parkingowe. Infrastruktura centrum 

logistycznego: budynek magazynowy z częścią socjalną, częścią biurową, częścią gastronomiczną, 

budynek ochrony, budynek pompowni, drogi i place wewnętrzne, z miejscami parkingowymi dla 

samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, mury oporowe  i infrastruktura techniczna: 

instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym retencyjnym i na wodę do celów 

przeciwpożarowych, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa, instalacja elektroenergetyczna, 

w tym stacja transformatorową, oświetlenie.  

Istnieje możliwość poszerzenia infrastruktury przez kontrahentów we własnym zakresie o ile nie 

zaburzy to procesu realizacji usług dla innych klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami już teraz z uwagi 

na możliwość omówienia szczegółów współpracy oraz ewentualnego przygotowania infrastruktury 

własnej przed oddaniem centrum do użytkowania.  

  

PROCES WYBORU KONTRAHENTA  

Relacje naszej firmy z odbiorcami usług mają bardzo istotne znaczenie dla stabilnego rozwoju  i 

trwałego sukcesu naszej firmy zarówno w lokalnym otoczeniu biznesowym, jaki na arenie 

ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W związku z powyższym przykładamy szczególną wagę do 

procesu wyboru kontrahentów oraz do wywiązywania się przez wszystkie strony z podjętych 

zobowiązań biznesowych.  

W procesie wyboru kontrahenta kierujemy się następującymi zasadami:  

- równym i sprawiedliwym traktowaniem wszystkich kontrahentów;  

- dobieraniem kontrahentów w oparciu o obiektywne, transparentne i sformalizowane kryteria oceny 

składanych przez nich ofert;  

- zapewnieniem bezstronnego i rzetelnego porównania złożonych ofert.  

W procesie zawierania umów kierujemy się zasadą równego traktowania stron. Mając to na względzie, 

każda umowa zawiera odpowiednie zapisy gwarantujące realizację usługi na ustalonych wcześniej 

warunkach.  

  

INFORMACJE POUFNE I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

Informacje poufne należą do najcenniejszych składników majątku każdej firmy. Dlatego też nasza i 

naszych kontrahentów własność intelektualna oraz informacje poufne będą chronione na mocy 

zawartej umowy. Szanujemy osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności 

przemysłowej naszych kontrahentów i wymagamy aby nasi kontrahenci nie wykorzystywali ani nie 

ujawniali naszych informacji poufnych, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w łączących nas 

umowach.  

  

Nasza działalność biznesowa jest prowadzona w zgodzie z literą prawa, obowiązującymi przepisami, 

regulacjami wewnętrznymi oraz etyką zawodową i dobrymi obyczajami.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY   

  


