Publiczna Sesja Informacyjna Dotycząca
Projektu Przebudowy Neal Math and Science Academy

Zapraszamy do udziału duże i małe przedsiębiorstwa oraz osoby poszukujące pracy!
Zainteresowanych zapraszamy aby dołączyli do sesji informacyjnej przygotwanej razem z North Chicago School District
187, IFF i baso oraz JGMA Architects, Gilbane Building Company/Bowa Construction i Blackwood Group dotyczącej
projektu przebudowy Neal Math and Science Academy.

Zakres projektu
IFF i baso ze współpracą z JGMA Architects, Gilbane/Bowa i Blackwood Group to firmy świadczące usługi w zakresie
planowania i zarządzania projektem przebudowy North Chicago School District 187’s Neal Math and Science Academy.
Projekt rewitalizacji zakłada przekształcenie budynku szkoły w bezpieczne i nowoczesne miejsce sprzyjające codziennej
nauce i rozwojowi uczniów, co w przyszłości zaowocuje szansą na rozwój osobisty i profesjonalny młodych ludzi oraz ich
chęć i gotowość do podjęcia kolejnych, wyższych szczebli nauczania i kariery. Projekt opiewa o budowę nowego obiektu
o powierzchni około 84 tys. stóp kwadratowych i remodernizacji istniejącej sali gimnastycznej o powierzchni około 11 tys.
stóp kwadratowych z założeniem oddania ich do użytku jesienią 2022 roku. Przewidywany termin publikacji ofert to luty
2021 roku.
Możliwości współpracy dla
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›
›
›

Lokalnych firm
Pracowników fizycznych
Handlowców
Podwykonawców
Firm rekrutacyjnych
Dostawców
I innych firm

Zapotrzebowanie w dziedzinach
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›
›

Rozbiórka
Firmy windowe
Firmy betoniarskie
Firmy kamieniarskie
Branża stalowa
Różne metale
Zadaszenia

Termin Spotkania
Data: 		

Wtorek, 2-go lutego 2021, godz. 10.00 do 12.00

Lokalizacja:

Wirtualna Konferencja realizowana przez Zoom
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Panele metalowe
Spray ognioodporny
Instalacja wodociągowa
HVAC
Elektryka
Ochrona przciwpożarowa
Usługi stolarskie
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Zewnętrzne kołki i poszycie
Usługi ogólnobudowlane
Szkło i przeszklenie
Sterowanie budynkiem
Dane i komunikacja przy niskim
napięciu
› Kontrola dostępu

Kliknij tutaj aby się
zarejestrować.

Zainteresowanych kontrahentów, lokalne firmy oraz innych usługowawców upatrujących możliwości ewentualnego
zatrudnienia, prosimy o rejestrację na naszej stronie. Dostęp w linku powyżej. Dodatkowe informacje jak i kryteria
kwalifikacji wstępnej oraz dalsze szczegóły dotyczące procesu składania ofert w Gilbane/Bowa będą podane w czasie sesji
informacyjnej. Gilbana/Bowa jest głęboko zaangażowana we współpracę i wspieranie wykwalifikowanych lokalnych firm,
reprezentujacących mniejszości społeczne, zarządzane przez kobiety lub weteranów.

Gilbane Building Company | 123 N Wacker Drive, 26th Floor, Chicago, IL 60631
Pytania? Kontakt Rosilind Thomas at ROThomas@Gilbaneco.com lub (312) 596-1722

