
Przygotujemy i zrealizujemy Twoją inwestycję

Inwestycje

Podjąłeś już decyzję o rozpoczęciu swojej inwestycji czy 
wciąż się wahasz?

Jesteś na początku procesu inwestycyjnego czy 
poczyniłeś już jakieś kroki?

Nie wiesz jak się do tego zabrać czy nic nie jest w stanie 
Cię zaskoczyć? 

Potrzebujesz kompleksowego wsparcia czy kogoś kto 
wykona zaplanowane przez Ciebie kroki?

Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci przygotować i 
zrealizować Twoje przedsięwzięcie w określonym przez 
Ciebie zakresie. 

Oferujemy:

• wyszukanie dogodnych lokalizacji, 

• analizę formalno-techniczną nieruchomości, 

• opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, 

• opracowanie wniosku i pozyskanie decyzji o 
warunkach zabudowy, 

• opracowanie wniosku i pozyskanie decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych, 

• opracowanie wniosków i pozyskanie warunków 
technicznych przyłączenia mediów, 

• wykonanie innych niezbędnych uzgodnień, 

• aktualizacja mapy zasadniczej i wykonanie badań 
geologicznych, 

• wykonanie projektu architektonicznego i pozyskanie 
pozwolenia na budowę, 

• prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas 
realizacji robót, 

• kierowanie robotami, 

• odbiór robót oraz pozyskanie pozwolenia na 
użytkowanie.  

Kontrole i doradztwo

Jesteś zadowolony z kondycji technicznej i funkcjonalnej 
Twojej nieruchomości czy planujesz modernizację lub 
przebudowę? 

Użytkujesz Twój obiekt zgodnie z literą prawa czy nigdy 
nie słyszałeś o obowiązkach właściciela?

Potrzebujesz opinii technicznej lub ekspertyzy?

Wiesz jaką klasyfikację energetyczną posiada Twój 
budynek?

Potrzebujesz fachowej porady?

Zgłoś się do nas!  Pomożemy Ci rozwiązać Twoje 
problemy i odpowiemy na Twoje pytania.

Oferujemy:

• opracowanie opinii i ekspertyz technicznych, 

• wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych, 

• doradztwo techniczne w zakresie wyboru 
odpowiednich rozwiązań, 

• doradztwo w zakresie wskazania odpowiednich 
procedur administracyjnych poprzedzających realizację 
przedsięwzięcia, 

• porady w zakresie prawa budowlanego i przepisów 
związanych, 

• wykonanie świadectw energetycznych budynków, 

• dobór firm architektonicznych i wykonawczych. 

Pod szyldem jednej firmy pomożemy przeprowadzić Cię przez proces inwestycyjny bez uszczerbku i 
marnowania czasu. Ofertę naszą kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych przeprowadzających 
wielkoskalowe przedsięwzięcia, do tych o mniejszych zamierzeniach, jak również do osób prywatnych 
planujących realizację swoich marzeń o domu lub budynku użytkowym. 
Skala zamierzenia nie ma dla nas znaczenia. 

Jeżeli w naszej ofercie znajduje się temat godny Twojej uwagi, chciałbyś skonsultować z kimś swoje 
plany,  uzyskać o nas więcej  informacji,  szukasz  partnera do współpracy w podobnym zakresie  lub 
chcesz zapytać nas o inne kwestie - skontaktuj się z nami! Postaramy odpowiedzieć Ci  i  pomóc w 
rozwiązaniu problemu najlepiej jak potrafimy. 
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Budownictwo jednorodzinne – oferta specjalna dla osób fizycznych

Rozpocząłeś już budowę swego domu lub lokalu użytkowego? 

Poszukujesz kierownika budowy, który za Ciebie będzie nadzorował postęp robót i poprowadzi 
dokumentację budowy? 

Jesteś przekonany, że nad wszystkim zapanujesz i do rozpoczęcia budowy brakuje Ci osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami? 

A może nie wiesz jak się za to wszystko zabrać i chciałbyś, aby od wyboru działki do oddania 
obiektu do użytkowania ktoś się tym zajął?

Oferujemy 

• kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją zamierzenia w 
zakresie jak na odwrocie oferty,

• prowadzenie dokumentacji budowy wymaganą przepisami, 
• doradztwo inwestycyjne i techniczne,
• każdą inną pomoc w realizacji Twoich pomysłów.
 

Zgłoś się do nas! 
Za niewielką zryczałtowaną opłatą pomożemy uporać Ci się z Twoimi problemami.

A ponadto w ramach uzgodnionej stawki oferujemy:

• darmowe doradztwo techniczne i formalno – prawne, 

• darmowe wizyty na placu budowy w newralgicznych momentach i kontrola poprawności 
wykonania robót,

• do 5-ciu darmowych dodatkowych wizyt na każde wezwanie inwestora.

Każdorazowo przed przystąpieniem do współpracy dokonujemy przeglądu dokumentacji, wizji 
lokalnej na placu budowy, sporządzenia wyceny wykonania usługi oraz sporządzenia i 

przedstawienia inwestorowi treści umowy o wykonanie usług. 

Sposoby oraz terminy płatności dostosowujemy do potrzeb inwestora. 

Wystawiamy faktury VAT.

Dane rejestrowe:
NIP: 955-122-11-15
REGON: 320594351
Nr ewidencyjny: P/049485/08 Organ wydający decyzję: Prezydent M. Szczecin

Adres i dane kontaktowe jak na stopce prezentacji.
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