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Biuro tiumaczefi AmaR TRANS LA TIONS zarejestrowana w Warszawie przy ul. Sikorskiego 51
NIP P1131955705 wsp6lpracuje od 201.1 roku z naszq f i rmq lberdrola Engineering and Construct ion
Poland Sp. z o. o. w zakresie wykonywania tlumaczef technicznych, prawnych, finansowych itp.

Nasza firma zajmuje druga pozycjq pod wzglqdem udziafu w rynku operator6w farm wiatrowvch w
Polsce. W ramach wsp6ipracy biuro tfumaczef AmaR TRANSLATIONS przetiumaczylo dla naszej firmy
szereg dokument6w dotyczEcych budowy farm wiatrowych, migdzy innymi farmy wiatrowej
Marszewo w Polsce, a w6r6d nich miqdzy innymi umowq kontraktowq na prace budowlane i
elementy wyposaZenia elektrowni, specyfikacje techniczne, opisy instalacji, specyfikacje uslug
zwiqzanych z bezpieczedstwem ihigienq pracy, umowy ubezpieczeniowe, dokumenty finansowe.
Biuro tlumaczylo te2 dokumenty przetargowe oraz specyfikacje techniczno-budowlane dla innych
e lektrociepfowni ielektrowni, w kt6rych budowie uczestniczyla firma lberdrola. Wiqkszoji tlumaczei
wykonywana jest pomiqdzy jQzykiem polskim i angielskim oraz sporadycznie hiszpariskim i
niemieckim.

Biuro w paldzierniku 2013 roku wykonalo tei dla naszej firmy superekspresowe tlumaczenie
zaledwie w ciEgu l miesiQca pomiqdzy iqzykiem angielskim a polskim dokumentacji technicznej z
zakresu elektroenergetyki ienergetyki skladajqce siq w sumie z ponad 3600 stron po 1600 znak6w na
stronie. Biuro przetlumaczylo w ramach projektu komplet instrukcji zabezpieczed iobsfugi system6w
energetycznych wykorzystywanych w elektrowni iinnych podobnych dokument6w z zakresu
elektroenergetyki. Tlumaczenie zostafo wykonane terminowo iz zachowaniem najwyiszych
standard6w ja ko5ciowych.

wsp6lpraca z biurem tfumaczefi AmaR TRANSLATIoNS ukfada sie bardzo dobrze. Tlumaczenia
wykonywane sq zawsze terminowo i z zachowaniem najwy2szych standard6w jakosciowych. Biuro
jest gotowe do podejmowania nietypowych wyznai nawet w bardzo kr6tkich terminach. Tfumacze
pracujq bardzo wydajnie iwykazujq siq du2ym zrozumieniem t fumaczonych zagadnief  oraz
specjalistyczna wiedzq. wsp6lpraca z biurem przebiega bardzo elastycznie, a pracownicy sq zawsze
kompetentn i  i  sklonni  do pomocy.
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