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Przedmiotem działalności firmy jest opracowywanie projektów technologicznych wraz z nadzorem
autorskim. Ponadto firma świadczy usługi projektowania dokumentacji z dziedziny instalacji sanitarnych
(wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych), a także pełnej,
kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
W ofercie znajduje się również kosztorysowanie zamierzeń inwestycyjnych zlecanych przez inwestorów.
Właściciel, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, oraz
Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie posiada doświadczenie m.in. w zakresie:
• opiniowania projektów budowlanych pod
względem wymagań higieniczno-sanitarnych,
uzgadniania środowiskowych uwarunkowań
dla przedsięwzięć mogących pogorszyć stan
środowiska, uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania, uczestnictwie
w odbiorach budynków, przeprowadzania
kontroli budów itp.,
• wykonywania projektów technologicznych – lokali handlowych oraz projektów instalacji sanitarnych, głównie w branży usługowej z uwzględnieniem wszystkich przepisów budowlanych,
• wykonywania projektów instalacji sanitarnych, w tym: wentylacji, klimatyzacji,
• sprawowania nadzoru merytorycznego nad
działalnością oddziałów w zakresie inwestycji
i remontów.
Praktykę zdobywał w pracy na stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na stanowisku asystenta projektanta w biurze projektowym,
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na stanowisku Starszego Specjalisty w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zespole Inwestycji
i Nadzoru Właścicielskiego oraz w pracy dla firm
projektowych na umowy-zlecenia.
Przedsiębiorca posiada również międzynarodowy certyfikat APM Group PRINCE2® Foundation poświadczający posiadanie wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2®
w zarządzaniu projektami.
Firma powstała w październiku 2009 r. Głównym motywem założenia firmy była chęć świadczenia kompleksowych usług projektowych, tworzenie zarówno dokumentacji technologicznej,
jak i projektowej według najlepszych standardów,
w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.
Wybór branży związany był ściśle z wykształceniem (studia wyższe, studia podyplomowe, szkolenia – wiedza z zakresu opracowywania projektów technologicznych, dokumentacji projektowej
i kosztorysowania) oraz nabytym w trakcie pracy
zawodowej doświadczeniem.
Dzięki umiejętnościom i ogromnemu doświadczeniu właściciela oraz właściwemu wyposażeniu w odpowiedni sprzęt, firma od samego
początku funkcjonuje zadowalająco i pozyskuje
kolejne zlecenia.

