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PODSTAWOWE

INFORMACJE

API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku 

od 2008 roku. 

Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary:

• Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych

• Wykonawstwo obiektów halowych

• Wykonawstwo robót ekologicznych.

Misją firmy jest realizacja inwestycji budowlanych przy 

zachowaniu najwyższej jakości w najbardziej optymalnym 

czasie oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych 

technologii. 

Działania firmy są podporządkowane dbałości 

o zdrowie i bezpieczeństwo związanych z nią ludzi,

a także poszanowaniu środowiska naturalnego.

Znak API Sp. z o.o. kojarzony jest z wysoką jakością, 

terminowością oraz zaufaniem.
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OFERTA

1) Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych.

Specjalizujemy się w wykonawstwie inwestycji 

mieszkaniowych, w tym budynków wielorodzinnych oraz 

osiedli mieszkaniowych. Inwestycje realizujemy w 

systemie generalnego wykonawstwa. W zależności od 

charakteru realizowanych projektów mieszkania 

przekazywane są w standardzie deweloperskim lub 

wykończone „pod klucz” zgodnie z oczekiwaniami 

indywidualnego klienta.

API Sp. z o.o. jest wykonawcą inwestycji komercyjnych: 

handlowych oraz biurowych. Realizujemy  zarówno małe  

obiekty handlowe jak również wielkopowierzchniowe 

galerie handlowe. Oferujemy wykonawstwo budynków 

biurowych wszelkiego rodzaju łącznie z wykończeniem 

typu fit out pod kątem konkretnego najemcy.

API Sp. z o.o. oferuje wykonawstwo inwestycji z zakresu 

użyteczności publicznej. Wykonujemy obiekty medyczne, 

szkoły, obiekty sportowe oraz hotele.
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OFERTA

2) Wykonawstwo obiektów halowych

Oferta firmy API Sp. z o.o. obejmuje realizację obiektów 

halowych takich jak:

- hale logistyczne i magazynowe;

- hale o przeznaczeniu przemysłowym;

- hale produkcyjne;

- obiekty różnego przeznaczenia.

Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie gwarantują 

przeprowadzenie procesu realizacji danego obiektu zgodnie z 

założonym terminem przy jednoczesnym zachowaniu 

najwyższej jakości. 

Nasi pracownicy posiadają długoletnią praktykę zawodową 

zarówno w obszarze realizacji   jak  i projektowania.
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OFERTA

3) Wykonawstwo robót ekologicznych

Firma API Sp. z o.o. oferuje wykonawstwo robót z zakresu 

inżynierii ochrony środowiska takich jak:

- budowa oczyszczalni ścieków;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych;

- wykonawstwo instalacji takich jak: przepompownie, stacje 

uzdatniania wody oraz kolektory kanalizacyjne;

- budowa wysypisk śmieci oraz spalarni odpadów.

Roboty z zakresu budownictwa ekologicznego wykonujemy 

zarówno indywidualnie jak również w ramach kompleksowej 

realizacji większych zadań inwestycyjnych.



6P a g e

1. Osiedle  „WIOLETTA” przy ulicy Herbu Janina w 

Dzielnicy Wilanów w Warszawie.

API Sp. z o.o. rozpoczęła realizację osiedla mieszkaniowego pn. Wioletta 

w Warszawie. Zamawiającym jest Śródmieście Wilanów Sp. z o.o., ul. 

Śląska 35/37, 81-310 Gdynia. Wartość kontraktu wynosi 25 mln zł netto.

W skład osiedla wchodzą budynki B8,B9 i B10 posadowione na 

wspólnych garażach podziemnych, z usługami i drogą wewnętrzną z 

miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą infrastruktura. Zakres 

realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. 

kubatura całkowita nadziemna : 32 002,40 m3

powierzchnia całkowita: 10 349,61 m2

powierzchnia garażu: 2 276,26 m2

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to – II kwartał 2021

REALIZACJE

W TOKU
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2.  Osiedle „WIKTORIA” przy ulicy Herbu Janina w 

Dzielnicy Wilanów w Warszawie.

API Sp. z o.o. rozpoczęła realizację osiedla mieszkaniowego pn. Wiktoria 

w Warszawie. Zamawiającym jest Polnord Sopot II Sp. z o.o., ul. Śląska 

35/37, 81-310 Gdynia. Wartość kontraktu wynosi 25 mln zł netto.

W skład osiedla wchodzą budynki B5,B6 i B7 posadowione na jednym 

wspólnym garażu podziemnym, z drogą wewnętrzną z miejscami 

parkingowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą. 

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. 

kubatura całkowita nadziemna : 25 946,14 m3

powierzchnia całkowita: 10 543,44 m2

powierzchnia garażu: 2 405,29 m2 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to – IV kwartał 2020

REALIZACJE

W TOKU
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3. Osiedle  „WILANIA” przy ulicy Herbu Janina w 

Dzielnicy Wilanów w Warszawie.

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla 

mieszkaniowego w Warszawie. Zamawiającym jest Polnord Gdynia 

Brama Sopocka Sp. z o.o., ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia. Wartość 

kontraktu wynosi ok. 32 300 000,00 zł netto

W skład osiedla wchodzą budynki B1, B2, B3 i B4 posadowione na 

wspólnych garażach podziemnych, posiadające usługi, chodnik, drogę 

wewnętrzną wraz z parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą i  

zagospodarowaniem terenu.

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. 

W skład osiedla wchodzą: 113 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych, 

92 miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz 100 miejsc 

postojowych naziemnych

Podstawowe dane:

PUM: 7587,17 m2, 

Powierzchnia usług: 620 m2,

Kubatura całkowita: 45 253,79 m3.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2020 r.

REALIZACJE

W TOKU
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4. Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa II ” 

w Lublinie

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla 

mieszkaniowego w Lublinie na zlecenie firmy LUK Jacek Wysokiński.

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

kubatura całkowita nadziemna B1+B2 [m3]: 

9804,52+12736,77=22541,29

powierzchnia całkowita nadziemna B1+B2 

[m2]: 4212,36+5512,82=9725,18

powierzchnia garażu G1+G3 [m2]: 2624,75+1567,12=4191,87

Powierzchnie utwardzone ( drogi, chodniki) [m2]: 5583,12

Powierzchnie biologicznie czynne [m2]: 3184,5

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to II kwartał 2019r.

REALIZACJE

W TOKU
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5. Osiedle mieszkaniowe „ Cztery Pory Roku”

przy ul. Strzembosza w Lublinie

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla 

mieszkaniowego w Lublinie IR2 Sp. z o.o

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. W skład 

osiedla wchodzą budynek B1 i B2.

kubatura całkowita nadziemna : 28 476,5 m3

powierzchnia całkowita: 13187,25 m2

powierzchnia garażu: 1492,00 m2

pas terenu zewnętrznego :

Powierzchnie utwardzone ( drogi, chodniki): 1420,6 m2

Powierzchnie biologicznie czynne : 2371,3

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2019r.

REALIZACJE

W TOKU
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6. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sokratesa w 

Warszawie

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla 

mieszkaniowego w Warszawie  na zlecenie OGRODY WENUS 

Sp. z o.o.

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, 

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz 

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. 

Podstawowe dane dotyczące obiektu:

– PUM: 2840,94 m2

– Ilość mieszkań: 47 szt.

– Kubatura kondygnacji nadziemnych: 7208 m3

– Kubatura kondygnacji podziemnych: 4990,04 m3 

– Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych:

– Powierzchnia działki: 1776 m2

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2019 r.

REALIZACJE

W TOKU
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REALIZACJE

W TOKU

7. Osiedle „Rembertowska Park II” w Poznaniu.

API Sp. z o.o. realizuje od grudnia 2016r. kontrakt na 

generalne wykonawstwo inwestycji pn. Rembertowska 

Park II w Poznaniu. 

Zakres robót obejmuje realizację 3 budynków 

mieszkaniowych wielorodzinnych z garażem podziemnym, 

infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu.

PUM: 7 945,86 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 896,22 m2

Ilość mieszkań: 149 szt.

Ilość miejsc postojowych: 224szt.
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1.Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa” w Lublinie

REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne 

wykonawstwo osiedla mieszkaniowego w Lublinie na 

zlecenie firmy LUK Jacek Wysokiński.

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót 

ziemnych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z 

instalacjami oraz kompleksowym zagospodarowaniem 

terenów zewnętrznych.

Kubatura całkowita nadziemia:  35 331,60 m3

Powierzchnia całkowita: 13 938,81 m2

Ilość mieszkań: 141 szt .

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 6/1

Okres realizacji: VIII.2016r – X.2017r.
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ZAKOŃCZONE
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ZAKOŃCZONE
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ZAKOŃCZONE
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2. Warszawa Wilanów – osiedle Śródmieście Wilanów budynek  D. 

REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

API Sp. z o.o. zrealizowała w systemie Generalnego Wykonawstwa  

osiedle mieszkaniowe na zlecenie Polnord S.A. 

Podstawowe informacje 

- realizacja: I.2014r. – VI.2015r. 

- zakres realizowanych robót: kompleksowe wykonanie budynku 

wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, instalacjami   

wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu;

- ilość lokali 179 szt., 

- powierzchnia PUM ok 9800 m2;

- powierzchnia płyty garażowej i kondygnacji podziemnej 6900 m2;

- 4 kondygnacje nadziemne, jedna podziemna.
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2. Warszawa Wilanów – osiedle Śródmieście Wilanów budynek  D. 
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ZAKOŃCZONE

3. Projekt Park w Legionowie

API Sp. z o.o. zrealizowała w okresie 

od V 2015r. do IX 2016r.  osiedle 

mieszkaniowe Projekt Park w 

Legionowie. 

Zakres robót obejmował  wykonanie 

w systemie GW budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z 

garażem podziemnym, infrastrukturą 

zewnętrzną oraz kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu.

Ilość mieszkań – 115.
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ZAKOŃCZONE

4. Osiedle Shiraz Trio w Warszawie

API Sp. z o.o. zrealizowała od maja 2015r. kontrakt na generalne 

wykonawstwo inwestycji pn. Osiedle TRIO w Warszawie. 

Zakres robót obejmował realizację 3 budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną 

i zagospodarowaniem terenu.

Ilość mieszkań – 210.

Kubatura całkowita nadziemia : 32 640 m3.

Powierzchnia całkowita:  

budynek A: 5545 m2, 
budynek B: 5554,8m2, 
budynek C: 6164m2.

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 7/1.

Umowny termin zakończenia robót: marzec 2017r. 
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4. Osiedle Shiraz Trio w Warszawie
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ZAKOŃCZONE

5.Osiedle mieszkaniowe „Ogrody Wenus” w Józefosławiu 

k / Warszawy.

API Sp. z o.o. realizuje kontrakt na generalne wykonawstwo 

osiedla mieszkaniowego w Józefosławiu koło Warszawy. 

Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót 

konstrukcyjnych, budowlanych,  wykończeniowych wraz z 

instalacjami oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenów 

zewnętrznych.

Kubatura całkowita nadziemna: 26 769,00 m3

Powierzchnia całkowita: 11 635,55 m2 

Powierzchnia PUM: 5 200,00 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2,5/1

Okres realizacji: VIII.2016r – X.2017r.
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API Sp. z o.o. jest  laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 

organizowanego przez Euler Hermes Collections, 

lidera w zarządzaniu należnościami.

Złoty Płatnik  to prestiżowe wyróżnienie, które 

przyznawane jest podmiotom gospodarczym 

działającym na terenie Polski za zachowanie 

najwyższych standardów dyscypliny płatniczej

CERTYFIKATY
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Biuro Warszawa 

Ul. Ciupagi 1

03-016 Warszawa          

Biuro Lublin

Ul. Fabryczna 2 lok. 3.28/1

20-301 Lublin

NIP: 524 263 95 53

REGON: 141334810

KRS: 0000302335

Tel.: 609 901 699

E-mail: biuro@apipolska.pl

www.apipolska.pl


