Szanowni Państwo,
PROJ-COMPLEX przedstawia ofertę w zakresie wykonania:
 opracowań kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji
 specyfikacji ogólnych i technicznych, wykonania i odbioru robót dla
wszystkich rodzajów inwestycji budowlanych
 świadectw charakterystyki energetycznej budynku
 projektowanej charakterystyki energetycznej
Jesteśmy doświadczonym i rzetelnym zespołem nastawionym na długoterminową
współpracę.
Ofertę kierujemy do biur projektowych, firm budowlanych, instytucji, osób
fizycznych, oraz innych podmiotów gospodarczych.

Nasze prace rozpoczynamy na każdym z etapów prac projektowych, które swym
zakresem obejmują wszelkiego rodzaju obiekty poczynając od mniejszych budynków
poprzez budowle wielkokubaturowe.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykonanie następujących
opracowań:
•
wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji
•
przedmiar robót
•
kosztorysy inwestorskie
•
kosztorysy nakładcze, "ślepe" (bez cen z podaniem nakładów rzeczowych RMS)
•
kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary lub z wykonaniem
przedmiarów na podstawie dokumentacji
•
kosztorysy powykonawcze
•
kosztorysy niezbędne do uzyskania kredytów bankowych czy dotacji unijnych
•
określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI)
•
aktualizacje kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
•
zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
•
sporządzanie "Zbiorczego Zestawienia Kosztów Inwestycji"
•
sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych,
technologicznych i elektrycznych
Proponujemy współpracę w zakresie pełno branżowym :
•
kosztorysy budowlane kubaturowe - architektura, konstrukcja
•
kosztorysy zagospodarowania terenu – roboty drogowe, nawierzchniowe, zieleń,
mała architektura.
•
kosztorysy robót wewnętrznych instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej,
instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji
technologicznych np. olejowe, paliwowe, sprężonego powietrza, instalacji
technologicznych kotłowni gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych
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kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych
kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych.
kosztorysy robót zewnętrznych sieci: kanalizacji deszczowej z obiektami
towarzyszącymi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowych, sieci
centralnego ogrzewania
kosztorysy robót zewnętrznych sieci elektrycznych
kosztorysy robót zewnętrznych melioracji
kosztorysy specjalistyczne - technologiczne, instalacyjne, budowlane, remontowe

Kosztorysy budowlane opracowywane przez naszą firmę są zgodne z polskimi
przepisami i normami.
Kosztorysy wykonywane są w programie Rodos lub Norma Pro na podstawie
aktualnych cen, indywidualnych zapytań do producentów oraz przy ścisłej współpracy z
Zamawiającym.
Gwarantujemy wykonanie i dostarczenie opracowań w wersji papierowej i
elektronicznej w formatach : rds (Rodos), ath (Norma), xls (Exel) oraz pdf.
Wstępną cenę za wykonanie kosztorysu określamy na podstawie przekazanych nam
wytycznych projektowych, założeń oraz rysunków lub szkiców.
Dzięki szybkiej wymianie materiałów drogą elektroniczną współpracujemy z
Inwestorami i Zleceniodawcami z całego kraju, bez konieczności kontaktu osobistego.
Wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe
opracowania.
PROJ-COMPLEX zapewnia :
• rzetelne wykonanie poleconych prac
• krótkie terminy realizacji
• możliwość negocjacji cen

W dziedzinie kosztorysowania jesteśmy gotowi podjąć się każdego zlecenia.
Zapraszamy do współpracy.
tel. kontaktowy 602-492-997
Dział Kosztorysowania

