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LIST REFERENCYJNY

Firma DMG MORI jest jednym z największych producentów obrabiarek do metalu oraz producentem
sterowanych numerycznie centrów tokarskich i frezarek. Oferowane przez nas produkty obejmują
maszyny, usługi przemysłowe oraz oprogramowanie i rozwiązania energetyczne. Naszym celem są
również działania wspierające edukację, dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją ZIEMIA I
MY, w ramach projektu „Szkolenia dla nauczycieli – zapobieganie skutkom COVID-19 w rozwoju
edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych”, braliśmy udział w konferencji online
organizowanej w ramach w/w projektu kierowanej do Nauczycieli z województwa mazowieckiego w
której uczestniczyło 80 osób.
Celem przedmiotowym Fundacji, jak i samej firmy DMG MORI jest między innymi podnoszenie
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie stosowania nowoczesnych
technologii oraz wdrażania kompetencji przyszłości. Fundacja ZIEMIA I MY wywiązała się znakomicie
ze swoich zadań. Kompetentni i zorientowani na jakość i dobry wynik pracownicy stanowili gwarancję
wzorowej organizacji bezbłędnego przeprowadzenia wspomnianego przedsięwzięcia.
Współpraca z Fundacją przebiegała sprawnie, pomimo specyficznej sytuacji oraz konieczności
realizowania licznych zadań wyłącznie w trybie zdalnym. Utrudnione warunki działania pokazały, że
Fundacja Ziemia i My jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, z którym każda firma może
budować swoje relacje pozabiznesowe.

DMG MORI Polska Sp. z o.o.: Lokalizacja firmy: Pleszew, Prezes Zarządu: Marek Osiński
Szczegóły Bankowe:
Pekao S.A., Numery kont: BAAN: 280110, IBAN: 47 1240 1747 1111 0010 6283 6518 (PLN), BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Pekao S.A., Numery kont: BAAN: 280210, IBAN 38 1240 1747 1978 0010 6283 6592 (EUR), BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Numer rejestrowy BDO: 000079031

1

Z tego powodu planujemy w dalszym ciągu podejmować wspólne działania z Fundacją w celu rozwoju
polskiej edukacji, dążąc do zapewnienia młodym ludziom udanego startu w zawodzie, a
przedsiębiorcom – wykwalifikowanej kadry posiadającej umiejętności niezbędne w danej branży.
Polecamy współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY innym przedsiębiorcom.

Z poważaniem,
DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Marek Osiński
Prezes Zarządu
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