OFERTA USŁUG W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH
I OBSŁUGI INWESTYCJI

Szanowni Państwo
Z przyjemnością przedstawiamy ofertę usług pracowni projektowej Shape Studio w
zakresie prac projektowych, doradztwa technicznego oraz obsługi inwestycji.
Zebrane doświadczenie zawodowe wzbogacone o nowoczesne metody zarządzania i
prowadzenia pracowni projektowej pozwalają nam na świadczenie profesjonalnych usług. Dzięki
współpracy z zespołem doświadczonych architektów i inżynierów oferuję kompleksową obsługę w
zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na wszystkich jej etapach – od koncepcji po
samą realizację. Nieustannie staramy się rozwijać naszą ofertę, zapewniając jak najlepszą obsługę
oraz projekty są na najwyższym poziomie. Jesteśmy otwarci na przyjmowanie zleceń z terenu całej
Polski ale w szczególności skupiamy swoją uwagę na województwie opolskim oraz dolnośląskim.
Szczegółowy zakres oferowanych usług przedstawiamy poniżej:
Projektowanie wielobranżowe
 Projekty koncepcyjne
Opracowania kompleksowe koncepcji obiektów na podstawie wytycznych inwestora,
przygotowanie pakietów wizualizacji, przygotowanie prezentacji projektów niezbędnych do
pozyskania finansowania.
 Projekty budowlane
Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę.
 Projekty przetargowe
Przygotowanie projektów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyceny kosztów
inwestycji i przetargów.
 Projekty wykonawcze
Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procesu budowy obiektu w oparciu o
szczegółowe wytyczne Inwestora oraz implementacje wybranych technologii budowlanych w
rozwiązaniach projektowych.
Opracowania specjalistyczne
 Badania geotechniczne;
 Ekspertyzy konstrukcyjne;
 Ekspertyzy ochrony p.poż;
 Operaty dendrologiczne;
 Operaty wodno prawne;
 Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
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Inwentaryzacyjne:
 Inwentaryzacje budowlane;
 Inwentaryzacje architektoniczne;
Czynności formalno prawne
 Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie Warunków Zabudowy;
 Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień, zapewnień dostaw mediów;
 Przeprowadzanie analizy MPZP (Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego) pod
kątem ekonomicznych iprawnych podstaw do realizacji inwestycji;
 Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych i decyzji środowiskowych;
 Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów;
Wizualizacje i prezentacje graficzne
 Wizualizacje projektowanych obiektów;
 Wizualizacje i analizy graficzne;
Dzięki ciągłej optymalizacji standardów naszej pracowni gwarantujemy standaryzację
wielobranżowej dokumentacji projektowej we wszystkich etapach jej powstawania. Wdrażanie
powyższych rozwiązań ma na celu ciągłe ulepszanie procesu komunikacji klient – projektant w
aspekcie czasowym i finansowym.
W procesie projektowania i sporządzania opracowań stosujemy najbardziej aktualne techniki oraz
rozwiązanie branżowe pozwalające spełnić wymagania zamawiającego dotyczące formy i zakresu
dokumentacji oraz wymogów dotyczących jej przekazywania na poszczególnych etapach.
Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy w ramach planowanych
inwestycji, czego Państwu i sobie życzymy.

Właściciel
Wojciech Kruszyński
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