
















 

    
Raport przygotowany na zlecenie firmy KDMC Karolina Podsiedlik dla Urzędu Morskiego w Gdyni  

Akces Lab Mateusz Ciborowski, www.akceslab.pl, biuro@akceslab.pl tel: +48 696 190 310 

 
Raport weryfikacyjny z audytu 

dostępności szablonu serwisu www. 

 
Adres serwisu / aplikacji: https://umgdynia.pl/ 

Metodologia badań: Badanie zgodności z WCAG 2.1  

Zakres badania: 
Badanie wskazujące na pełną zgodność 
szablonu serwisu z wytycznymi WCAG 2.1. 

Data rozpoczęcia i zakończenia badań 8-9 grudnia 2021   

Prowadzący badania: Mateusz Ciborowski  

Informacja nt. audytu / konsultacje: 
Mateusz Ciborowski biuro@akceslab.pl  
tel 696 190 310 

 
W dniach 8-9 grudnia 2021 roku dokonano pełnego badania szablonu serwisu 

internetowego 
https://umgdynia.pl/  

Niniejszym zaświadcza się, że wskazany szablon serwisu  
zgodny jest z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA. 

Szablon spełnia wymogi Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ) 

Firma Akces Lab Mateusz Ciborowski zbadała szablon serwisu wraz z danymi 
testowymi.  

Zawartość treści serwisu nie pozwala ustalić , poziomu znajomości zasad dostępności 
redaktorów dodających treści do serwisu.  

Rekomenduje się przeprowadzenie audytu dostępności serwisu po pełnym uzupełnieniu 
serwisu o treści redakcyjne w tym załączniki – dokumenty PDF i docx. 

Należy stwierdzić że dostępność serwisu internetowego to zarówno jego szablon jak i 
zamieszczone treści w serwisie.  

  

http://www.akceslab.pl/
mailto:biuro@akceslab.pl
mailto:biuro@akceslab.pl
https://umgdynia.pl/






PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU 
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk 

tel.: 87 732 63 01 
info@technopark.elk.pl, www.technopark.elk.pl 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

sporządzony w dniu 15 października 2021 roku w Ełku w sprawie odbioru przedmiotu umowy 
nr 5210.10.2021.SH.PNT z dnia 3 września 2021 roku na wykonanie zadania polegającego na 
przygotowaniu projektu graficznego (w klikalnej wersji elektronicznej), wraz ze źródłami oraz 
pełnymi prawami autorskimi do projektu. Projekt powinien zostać sporządzony w aplikacji do 
projektowania graficznego wyglądu interfejsów komputerowych (typu Figma) z uwzględnieniem 
przejść - interakcji pomiędzy poszczególnymi stronami interfejsu, okienek wyboru, potwierdzenia 
oraz efektów pojawiania się/znikania zaprojektowanych komponentów, oraz cechować się 
ponadprzeciętnymi walorami estetycznymi. Aplikacja, w której wykonany będzie projekt, musi mieć 
możliwość wygenerowania kodu w wersji przynajmniej html + css + javascript oraz posiadać 
integrację z narzędziem do tworzenia aplikacji webowych bez kodowania (np. bubble.io). Projekt 
powinien być dostarczony w wersji responsywnej (na urządzenia mobilne: wersja pionowa i 
pozioma, na tablety: wersja pionowa i pozioma oraz w wersji na komputery stacjonarne, a niektóre 
elementy również na urządzenia przenośne typu smartwatch) - na rzecz Podmiotu Inkubowanego 
Dreation Sp. z o.o. w ramach projektu „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na potrzeby Gminy Miasta Ełk – Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. 

Zamawiający: 
Gmina Miasto Ełk – Nabywca z siedzibą w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP: 8481825438, 
REGON: 790671076, jednostka realizująca - Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – Odbiorca/Płatnik 
z siedzibą w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk, NIP: 8481860713, REGON: 281466812 

Wykonawca:  
Karolina Podsiedlik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KDMC Karolina Podsiedlik z 
siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Bema 16/18 m. 19, 91-492 Łódź, NIP: 8522371596, REGON: 320338889,  

Odbiorca: 
DREATION Sp. z o.o. z siedzibą: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5, KRS: 0000909348, NIP: 8481880064, 
REGON: 389330078. 

Realizacja przedmiotu umowy obejmowała w szczególności: wykonanie usługi polegającej na 
przygotowaniu projektu graficznego (w klikalnej wersji elektronicznej), wraz ze źródłami oraz  

pełnymi prawami autorskimi do projektu. Projekt powinien zostać sporządzony w aplikacji do 
projektowania graficznego wyglądu interfejsów komputerowych (typu Figma) z uwzględnieniem przejść - 
interakcji pomiędzy poszczególnymi stronami interfejsu, okienek wyboru, potwierdzenia oraz efektów 
pojawiania się/znikania zaprojektowanych komponentów, oraz cechować się ponadprzeciętnymi walorami 
estetycznymi. Aplikacja, w której wykonany będzie projekt, musi mieć możliwość wygenerowania kodu w 
wersji przynajmniej html + css + javascript oraz posiadać integrację z narzędziem do tworzenia aplikacji  



PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU 
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk 

tel.: 87 732 63 01 
info@technopark.elk.pl, www.technopark.elk.pl 

webowych bez kodowania (np. bubble.io). Projekt powinien być dostarczony w wersji responsywnej (na 
urządzenia mobilne: wersja pionowa i pozioma, na tablety: wersja pionowa i pozioma oraz w wersji na 
komputery stacjonarne, a niektóre elementy również na urządzenia przenośne typu smartwatch) na rzecz 
start-upu Dreation Sp. z o.o.  

Zakup usługi został dokonany na rzecz podmiotu inkubowanego w ramach projektu „Startup Heroes - 
platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Wykonawca zrealizował usługę z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca zrealizował usługę w terminie.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych, prawnych i roszczeń osób
trzecich oraz przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Podmiot Inkubowany z wszelkiej odpowiedzialności na wypadek jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia ich praw oraz do pokrycia w całości szkody poniesionej
przez Podmiot Inkubowany w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie powyższych roszczeń.
4. Wykonawca oświadcza, iż materiały wykorzystywane przez niego w celu realizacji Umowy nie
naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na
dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach
zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne).
5. Wykonawca oświadcza, że jest autorem wytworzonych w ramach realizacji umowy utworów w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przysługują mu wyłączne i nieograniczone
autorskie prawa majątkowe do tych utworów.
6. Wykonawca przenosi na Podmiot Inkubowany jego własność przedmiotu Umowy oraz wyłączne
nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji przedmiotu Umowy,
obejmujące w szczególności następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie, wytwarzanie, trwałe oraz czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części
jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie
do pamięci komputera, do systemów teleinformatycznych, do sieci Internet oraz na stronach World
Wide Web, zwielokrotnianie techniką drukarską), również w zakresie, w którym utrwalanie i
zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania,
zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania  dokumentacji,

2) utrwalanie, wytwarzanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dokumentacji w zakresie w jakim
niezbędne jest jej zwielokrotnianie,

3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub kopii dokumentacji,
4) publiczne rozpowszechnianie za pomocą elektronicznych nośników danych (cyfrowe dyski

optyczne, płyty kompaktowe, inne).
7. Wykonawca zezwala Podmiotowi Inkubowanemu na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji i

zmian w zakresie i na polach eksploatacji określonych powyżej.





PROTOKÓŁ ODBIORU 

Sporządzony: 
Miejscowość, data: Rzeszów, 28 września 2021 

Pomiędzy: 
Wykonawcą 

Panią Karoliną Podsiedlik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KDMC KAROLINA PODSIEDLIK, ul. 

Generała Bema 16-18 m.19, 91-492 Łódź, wpisaną pod numerem NIP 8522371596, REGON 320338889 

a Zamawiającym 
Fundacją Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, wpisaną do 

rejestru KRS pod numerem 00000574812 

Przedmiot odbioru: 

Lp. 
Nazwa wydatku 

(Dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie potrzebnych materiałów do wykonania, liczby 
sztuk, parametrów technicznych) 

1. 

Wykonanie strony internetowej na potrzeby realizacji zadania 
pn. „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL), 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdował się w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego do umowy 2/08/2021 

Termin opracowania i udostępnienia przedmiotu umowy zawierającego wymagane elementy określone 
w załączniku nr 1: 24/09/2021 
Termin przekazania końcowej, ostatecznej wersji, uwzględniającej wszystkie zgłoszone zastrzeżenia: 
28/09/2021 

Zamawiający przyjął wykonanie zadania pod względem ilościowym i jakościowym. 
Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

…………………………………………………..………….  ……………………………………………………………………… 

  Wykonawca   Zamawiający 











Blueberry Roasters sp. z o.o. Wrocław 31.05.2021 
Ul. Kościuszki 16a 
50-038 Wrocław 
NIP: 8971874881 

Protokół odbioru 

Dotyczy: POIR.02.03.05-02-0039/19 - Rozszerzenie oferty produktowej firmy ADRIAN BOROWIEC AB 

BOROWIEC w wyniku opracowania i wdrożenia nowych projektów wzorniczych kaw mielonych i 

ziarnistych. 

Zamawiający potwierdza realizację i odbiór prac, wyszczególnionych w specyfikacji Etapu I i II umowy 

opracowania strategii zawartej dnia 09.03.2021 między firmą Blueberry Roasters sp. z o.o., ul. 

Kościuszki 16a, 50-038 Wrocław, NIP: 8971874881 reprezentowaną przez Konrada Borowca – Prezesa 

zarządu a wykonawcą firmą KDMC Karolina Podsiedlik, ul. Generała Bema 16.18 lok. 19, 91-492 Łódź, 

NIP: 8522371596. 

Wykonawca niniejszym przekazuje zgodnie z postanowieniami par. 8 umowy dotyczącej opracowania 

strategii z dnia 09.03.2021 r. wszelkie prawa autorskie do wykonanego dzieła. 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

Karolina Podsiedlik Konrad Borowiec - Prezes Zarządu 
wykonawca zamawiający 



Blueberry Roasters sp. z o.o. Wrocław 19.10.2021 
ul. Kościuszki 16a 
 50-038 Wrocław 
NIP: 8971874881 

Protokół odbioru 

Dotyczy: POIR.02.03.05-02-0039/19 - Rozszerzenie oferty produktowej firmy ADRIAN BOROWIEC AB 

BOROWIEC w wyniku opracowania i wdrożenia nowych projektów wzorniczych kaw mielonych  

i ziarnistych.  

Zamawiający potwierdza realizację i odbiór prac, wyszczególnionych w specyfikacji Etapu III i IV 

umowy opracowania strategii zawartej dnia 09.03.2021 między firmą Blueberry Roasters sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 16a, 50-038 Wrocław, NIP: 8971874881 reprezentowaną przez Konrada Borowca – 

Prezesa zarządu a wykonawcą firmą KDMC Karolina Podsiedlik, ul. Generała Bema 16.18 lok. 19, 91-

492 Łódź, NIP: 8522371596.  

Wykonawca niniejszym przekazuje zgodnie z postanowieniami par. 8 umowy dotyczącej opracowania 

strategii z dnia 09.03.2021 r. wszelkie prawa autorskie do wykonanego dzieła, na wszelkich prawach 

eksploatacji i modyfikacji.  

……………………………………………….. …………………………………………………… 

Karolina Podsiedlik Konrad Borowiec – Prezes Zarządu 

wykonawca  zamawiający 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY 

Przedmiotem usługi jest przygotowanie informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej strony internetowej 

w ramach projektu: ,,Realizacja regionalnego programu zdrowotnego• zapobieganie clętklm zapaleniom 

płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi" 

Miejsce dokonania odbioru: 
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań 

· · � ()'b}_ol1Data dokonania odbioru: ... ............ . : .............................. . 

W terminie/bezterminowo* 

Ze strony Wykonawcy: 

(nazwa i adres) 

.. �./4'0C� ...... 'Q�-e.9.Lc.\.s2-
r;m;ę i nazwisko osoby upowatnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie 
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań 
(nazwa i adres) 

... A��gJĘ1· .... t¼��.�.1/.-....... . 
(imię i nazvlsRo osoby upowatnionej) 

Potwierdzenie kompletności usługi: 
• Tak*
• Nie* z.ast�ete"ia ..................................................................................... .................... . 

Potwierdzenie zgodnoś9i jakości przyjmowanej usługi/produktu z parametrami zaoferowanymi w ofercie: 
• Zgodne•

·• . Niezgodne* zestl'2!etenie .............................................................................................. . 

Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny•

---Negatywfly• zestrzelenia .! ..................................................................................... , ...• 

• niepotrzebne skreślić

........ � ....... � 
Przedstewiciel Wykonawcy 

Kierownik Projektu pt.: 
,Reallzllcja regiooalnego IWOIJ� �-

12j)Obleganie cię2kim iapaleniooi !ll I powlk�f<m l]OOl)llOW')'II 
u osób tmm ll0łltffl!l7łi)'ml'

Przedstawiciel Za awiającego 
Projekt N Realizacja regionalnego programu zdrowotnego -Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z 
chorobami nowotworowymih jest współfinansowany priez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 



Fundusze 
Europejskie 
Polska Wschodnia -

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego -

Protokół zdawczo-odbiorczy 

W oparciu o Umowę zawartą w dniu 28.01.2021 r. w Tajęcinie, pomiędzy: 

COBOT PLANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie, kod 

pocztowy 36-002 Jasionka, miejscowość Tajęcina 103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy, pod nr KRS 0000815091, NIP 5170403314, REGON 384913154. Wysokość 

kapitału zakładowego: 5 000,00zł, reprezentowana przez: 

Nikodema Bernackiego - Prezesa Zarządu 

zwana dalej „Zamawiającym" 

a 

KDMC Karolina Podsiedlik z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 91-492), przy ulicy Bema 16-18 

m. 19, działająca na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 8522371596

reprezentowaną przez: Karolinę Posiedlik - Właścicielkę

zwaną dalej „Wykonawcą"

1. Dnia 31.03.2021r. dokonano przekazania przedmiotu odbioru (wyszczególnienie):

o sklepu internetowego oraz modułu automatycznej ofertacji palców chwytaka dla

COBOT PLANET Sp. z o.o., zgodnie ze specyfikacją, określoną w Szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) - w zakresie

przewidzianym w Zapytaniu ofertowym nr 2021/1 z dnia 11.01.2021r. (,,Sklep")

2. Przedmiot_ odbioru, o którym mowa w pkt. 1, został przedstawiony COBOT PLANET Sp. z

o.o. do .Jdbioru w terminie zgodnym z Umową, w sposób określony w Umowie oraz zgodnie z

zakresem określonym w ramach Umowy.

3. COBOT PLANET Sp. z o.o. stwierdza, że przedmiotu odbioru został wykonany zgodnie z

Umową i niniejszym go odbiera.

�r:?.��-� ........ 9.�1 ��LL 
Podpis przedstawiciela 

Wykonawcy 

Podpis przedstawicie/a 

podmiotu Zamawiającego 

�ohotP/an Tajęcina 103 3 
et Sp. z o.aNIP 517-04-03.3j 
6-002 Jasionk 

• �-REGON 384913]�
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PROTOKÓŁ ZDAVtJCZO - ODBIORCZY 

Unia Europejska 
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Data i miejsce odbioru: 12.01.2021 r., Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

1) Obecni (reprezentowane jednostki, nazwiska i imiona)

✓ ze strony WYKONAWCY:

1. Karolina Podsiedlik

✓ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:.

2. Agnieszka Maciaś - Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń

3. Agnieszka Szucka - Specjalista ds. Administracji

Przedmiotem odbioru jest usługa zapewnienia hostingu. certyfikaty bezpieczeństwa oraz wsparcia. 

technicznego portalu projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. 

Osi prio1ytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 

9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit. za n półrocze 2020 L 

2) Ustalenia dotyczące wyników pracy oraz ocena zgodności z warunkami umowy:
Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami umowy nr DAO4-230-26/19 z dnia

25 września 2019 r.

3) Adres i nazwa jednostki wdrażającej: (wykorzystującej wyniki pracy):

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

w Krakowie, ul. Wielicka 267 

4) Wnioski i zastrzeżenia: brak

5) Ocena poziomu wykonania: wykonanie bez zastrzeżeń

6) Ustalenia dodatkowe: brak

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano: 

WYKONAWCĄ: 

)00, :VL, \,'C ___ Q,_,. _·tv�e-{<l>-



Fundusze 
Europejskie 
Polska Cyfrowa 

Unia Europejska -
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego K , .2020 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

sporządzony w Krakowie, dnia 

dotyczy umowy nr: 27/PID/2020/DIG, z dnia 9.12.2020 r. 

pomiędzy 

Zamawiającym: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

łl. lC,1sińsk1ego 111 • 31-111 Krallów 

tel. 12 4u 70 44 · fn 12 422 0174 I "'" 676JS()n46-•1GoN 363717113-llK 92/1016 
.......................... ·-9-························· 

(pieczęć firmowa) 

a 

Wykonawcą: KDMC Karolina Podsiedlik, ul. Generała Bema 16/18 m.19, 91-492 Łódź 

Przedmiot odbioru: 

KDMC Karolina Podsiedlik 
ul. Gen. Berna 16/ 18, rn.19 91-4·92 Łódź 
Nip: 85 22 37 15 96, Regon: 320 338 889 

ww,.v. kdmc.pl 
(pieczęć firmowa) 

Lp. ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość brutto 

netto (zł) (z/) (z/) 

1 
Audyt zgodności z WCAG 2.1 strony 

1 5 000,00 5 000,00 
Polska Biblioteka Muzyczna 6 150,00 

SUMA 5 000,00 6 150,00 

Data odbioru: 

Zgłoszone uwagi/zastrzeżenia dotyczące przedmiotu odbioru (opisać braki jeżeli występują): 

1. brak uwag

2 . .............................. .. 

Usługa została zrealizowana zgodnie z umową. 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

. · p· chół · 

kierownik D rafii i Digitalizacji 

koordynator projektu

Przedstawiciel Wykonawcy: 





DOM MARKI Max von Jastrov Sp. z o.o. Sp. k., NIP 8522628279, REGON 366489612, KRS: 0000661830  
ul. Dworcowa 2a, 70-206 Szczecin, tel. 91 42 43 044, dom.marki@mvj.pl, www.mvj.pl

Szczecin, dn. 08.01.2021 r. 

REFERENCJE 

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji Panu Dawidowi Podsiedlik, z którym współ-
pracowaliśmy przez wiele lat, jako rzetelnemu i fachowemu wykonawcy zleconych prac. 

Zakres świadczonych usług obejmował: 
- projekty linii opakowań dla sieci Lidl dla 18 krajów europejskich (m.in. Mikado, Argus,

FirstNice, Ohne Name, Sandome),
- projekty opakowań oraz elementów identyfikacji wizualnych dla Fosfan S.A., YARA

Poland, Cafe Club,
- systemy identyfikacji wizualnych m.in. dla Grupa TAURON S.A., Polska Grupa

Energetyczna, UM Kołobrzeg, UM Stargard, UM Świnoujście, PESA Bydgoszcz S.A.,
Sanplast, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Barlinek,

- wsparcie przy działaniach promocyjnych dla Galerii KASKADA, Ciepliński
Nieruchomości, DeVelde, UM Świnoujście.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu współpracy, jakości wykonanych prac, sprawności 
działania, dobrej komunikacji z Panem Dawidem Podsiedlik. Możemy go polecić jako 
profesjonalnego partnera z doświadczeniem i ciekawymi pomysłami, który zawsze podchodzi 
rzetelnie do powierzonych projektów. 

Z poważaniem 

dr Artur Gnat 

prezes firmy 
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