
ZAPRO -  KRZYSZTOF ZAPART 
GENERALNY WYKONAWCA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO  

INWESTYCJE I KOMPLEKSOWE REALIZACJE 
OBIEKTÓW O WYSOKIM STANDARDZIE 

 

ul. Wiolinowa 11/26 
02-785 Warszawa 

e-mail: zapro@interia.pl 
kom. 602 778 491 

 

Konto bankowe: Bank Handlowy Warszawa S.A  nr 96 1030 1582 0000 0008 0840 3005 

22 kwietnia 2014 

 

Szanowni Państwo, 

na samym wstępie chcielibyśmy Państwu podziękować za zaproszenie do złożenia oferty 

dotyczącej wykonywania prac budowlanych remontowo-adaptacyjnych w obiektach Państwa 

Firmy. W poniższym tekście znajdą Państwo informacje na temat naszej działalności – historii, 

doświadczenia, zakresu i jakości usług. 

HISTORIA I DOŚWIADCZENIE 

Nasze przedsiębiorstwo działa na rynku od 1999 roku i realizuje prace w systemie 

generalnego wykonawstwa. Dzięki długiej obecności w branży budowlanej zyskaliśmy cenne 

doświadczenie, które pozwala nam wykonywać nawet najbardziej skomplikowane prace dotyczące 

dużych i skomplikowanych inwestycji. Od czasu powstania nasza firma stale rozwija się i poszerza 

zakres swoich umiejętności. Niezmiennie od kilkunastu lat naszą pracę charakteryzuje bardzo 

wysoka jakość świadczonych usług, terminowość oraz szybkie tempo realizowania zleconych prac.  

Do grona naszych dotychczasowych Klientów należą zarówno inwestorzy prywatni, jak i 

duże firmy deweloperskie oraz korporacyjne, które posiadają w swoich zasobach różnego typu 

lokale: biura, sklepy, powierzchnie produkcyjne i magazynowe. Współpracujemy między innymi z: 

 Budinvest, 

 Colgate Palmolive Polska, z fabryką w Halinowie, 

 Citi Bank, z oddziałami w całej Polsce, 

 Cefarm Warszawa S.A., 

 Warszawski Holding Nieruchomości S.A. 

ZAKRES USŁUG  

W ramach współpracy wykonujemy zarówno zadania inwestycyjne w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”, jak i jako tak zwany „inwestor zastępczy”. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych 

usług, jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o Państwa inwestycje. Wykonujemy prace z 

zakresu robót: 

 remontowo-adaptacyjnych w wysokim standardzie, 

 ślusarskich i stolarskich wyposażenia wnętrz, 

 kamieniarskich i glazurniczych, 

 sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,  

 elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, 

 murarskich i elewacyjnych,  

 stanu surowego budynków. 
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JAKOŚĆ USŁUG  

Wszystkie inwestycje realizujemy zawsze w planowanym terminie i gwarantujemy 

najwyższą jakość oraz bezusterkowe wykonanie powierzonych nam zadań. Dbając o wysoką  

jakość wykonywanych prac, posiadamy własny nadzór w postaci kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru. Współpracujemy również z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów 

Budowlanych przy PZiTB Warszawie. 

W przypadku robót branżowych i specjalistycznych dysponujemy wypróbowanymi  

grupami  podwykonawczymi specjalizującymi się w tego typu zadaniach. Wszystkie powierzone 

nam prace realizujemy przy użyciu materiałów własnych i dostarczonych przez inwestora. 

Stosujemy najnowocześniejsze technologie i materiały, które kupujemy w specjalistycznej 

hurtowni materiałów budowlanych lub bezpośrednio od renomowanych producentów. 

Dbając o najwyższy standard wykonywanych prac oraz o każdy szczegóły Państwa 

inwestycji, nawiązaliśmy współpracę z grupą architektów i dekoratorów wnętrz, a także z 

artystami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie prowadzenia prac przy obiektach 

zabytkowych, współpracujemy z konserwatorem zabytków. Dotychczas w ramach tego typu 

inwestycji pracowaliśmy na obiektach takich jak: kamienica Nowy Świat w Warszawie, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Sejm i Senat RP w Warszawie, Zamek w Smoleniu, Kompleks Pałacowy 

wraz z  Parkiem  Radziwiłłowskim w Szydłowcu. 

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży inwestycyjno-budowlanej, posiadamy 

stosowną wiedzę i umiejętności potrzebne do kompleksowej obsługi Państwa inwestycji oraz 

wykonania wszystkich powierzonych nam zadań. Po szczegółowym zapoznaniu się z Państwa 

oczekiwaniami dotyczącymi wykonania prac stanowiących zakres naszej oferty, przedstawimy 

Państwu naszą ofertę cenową, projekt umowy oraz wspólnie ustalony termin wykonania usługi. 

  

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Zapart 
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