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O FIRMIE
Firma "PROJEKTANT" istnieje na rynku od 1993 r. Zajmujemy się m.in. przygotowaniem
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć budowlanych, wykonaniem projektów technologicznych oraz
projektowaniem konstrukcji mechanicznych.







NASZ ZESPÓŁ
mgr inż. Janusz Szczepaniak - właściciel - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia do zajmowania
się eksploatacją urządzeń i sieci grup: 1, 2, 3 na stanowisku dozoru w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
mgr inż. Maria Czarkowska - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
mgr inż. Bartosz Szczepaniak - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
mgr inż. Paweł Szczepaniak - projektowanie i eksploatacja w zakresie mechanika
i budowa maszyn. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grup:
1, 2, 3 na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolnopomiarowym,

Współpracujemy także z projektantami w innych specjalnościach oraz z ekspertami Wojskowej
Akademii Technicznej. Kilku pracowników firmy posiada poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych.
OFERTA
Świadczymy usługi na każdym etapie procesu budowlanego tzn.:
 wykonanie kompletnego projektu budowlanego,
 wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót, projekty wykonawcze,
 przygotowanie inwestycji - pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych,
 kierowanie budową oraz nadzór inwestorski,
 świadectwa charakterystyki energetycznej,
 projekty konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych.












Ponadto oferujemy:
kontrole okresowe obiektów budowlanych,
ekspertyzy budowlane - badania młotkiem Schmidta, badania stopnia zawilgocenia,
opinie techniczne z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
programy funkcjonalno-użytkowe,
inwentaryzacje budowlane i instalacyjne,
pomoc w legalizacji samowoli budowlanych,
kosztorysy zamienne, ofertowe, powykonawcze,
projekty technologiczne dla zakładów produkcyjnych, usługowych,
projekty konstrukcji mechanicznych,
doradztwo z obszaru prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,

96-500 Sochaczew, ul. Kozubowskiego 31
tel. 606-115-049, 604-95-2005, 606-340-663
projektant55@wp.pl
www.projektant.biz

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu firm:

Norma PRO - przedmiary robót, kosztorysy

AutoCAD LT PL - dokumentacja rysunkowa

ArCADia - INTELLICAD 7 Premium PL - dokumentacja rysunkowa
R3D3-Rama 3D 14 - obliczenia statyczne
EuroŻelbet dla R3D3 - projektowanie konstrukcji żelbetowych
EuroStal dla R3D3 - projektowanie konstrukcji stalowych
EuroDrewno dla R3D3 - projektowanie konstrukcji drewnianych
KONSTRUKTOR 6.4:- zbieranie obciążeń, fundamenty bezpośrednie, ściany oporowe żelbetowe, konstrukcje
murowe
ArCADia - TERMO 4 - świadectwa charakterystyki energetycznej
PlaTo 4 - żelbetowe układy płytowe
ArCADia – ARCHITEKTURA 6.2 - projekty architektoniczne z wizualizacjami 3D

GRAITEC ADVANCE STEEL 2014 - modelowanie 3D konstrukcji stalowych, dokumentacja warsztatowa

SolidWORKS 2015 - modelowanie 3D konstrukcji mechanicznych, dokumentacja wykonawcza części
PROJEKTUJEMY WEDŁUG NAJNOWSZYCH POLSKICH NORM PN-EN (EUROKODY) !!!
WYKONUJEMY PROJEKTY WARSZTATOWE WRAZ Z DETALOWANIEM WSZELKICH
KONSTRUKCJI STALOWYCH (hale, obiekty przemysłowe) !!!

