


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.



OFERTA

Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych.

Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycji

mieszkaniowych, w tym budynków wielorodzinnych oraz osiedli

mieszkaniowych. W zależności od charakteru realizowanych

projektów mieszkania przekazywane są w standardzie

deweloperskim lub wykończone „pod klucz” zgodnie

z oczekiwaniami indywidualnego klienta. Osiedla mieszkaniowe

realizujemy kompleksowo wraz z kompletną infrastrukturą

towarzyszącą, w skład której wchodzą: drogi, chodniki,

zewnętrzne sieci oraz przyłącza i tereny zielone.

API Sp. z o.o. oferuje ponadto generalne wykonawstwo

obiektów komercyjnych (biura, handel) oraz użyteczności

publicznej (obiekty medyczne, obiekty sportowe, szkoły oraz

hotele).



OFERTA

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 halowe 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.



OFERTA

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.
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• PoznańNASZE

REALIZACJE

• Warszawa

• Legionowo

• Józefosław

• Lublin

• Świdnik

• Zamość



Osiedle mieszkaniowe „Mieszkanie Plus” w Świdniku

Inwestor: MDR Świdnik Sp. z o.o.

Planowany czas realizacji: 20 miesięcy, planowane zakończenie

realizacji projektu to III kwartał 2021r.

Zakres realizowanych robót: generalne wykonawstwo dwóch

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompletną

infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, tereny zielone, sieci

i przyłącza, komunikacja drogowa).

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 106

– PUM: 5 425,65 m2

– kubatura całkowita nadziemna: 23 957,29 m3

– powierzchnia całkowita: 7 727,92 m2

REALIZACJE

W TOKU



Osiedle mieszkaniowe „Wioletta” w Wilanowie,

Warszawa

Inwestor: Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

Planowany czas realizacji: 20 miesięcy, planowane zakończenie

realizacji to II kwartał 2021r.

Zakres realizowanych robót: generalne wykonawstwo trzech 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz                                   

z kompletną infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, tereny zielone, 

sieci i przyłącza, komunikacja drogowa). 

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 81

– PUM: 5 425,65 m2

– kubatura całkowita nadziemna: 32 002,00 m3

– powierzchnia całkowita: 10 349,00 m2

REALIZACJE

W TOKU



Osiedle mieszkaniowe „Wiktoria” w Wilanowie,

Warszawa

Inwestor: Polnord Sopot II Sp. z o.o.

Planowany czas realizacji: 21 miesięcy, planowane zakończenie

realizacji to IV kwartał 2020r.

Zakres realizowanych robót: generalne wykonawstwo trzech

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompletną

infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, tereny zielone, sieci

i przyłącza, komunikacja drogowa).

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 87

– PUM: 6 163,85 m2

– kubatura całkowita nadziemna: 25 946,14 m3

– powierzchnia całkowita: 10 543,44 m2.

REALIZACJE

W TOKU



Osiedle „Wilania” w Wilanowie, Warszawa 

Inwestor: Polnord Gdynia Brama Sopocka Sp. z o.o.

Planowany czas realizacji: 22 miesiące, planowany termin

zakończenia realizacji II kwartał 2019r.

Zakres realizowanych robót: generalne wykonawstwo czterech

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompletną

infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, tereny zielone, sieci

i przyłącza, komunikacja drogowa).

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 113

– PUM: 7 587,17 m2

– kubatura całkowita nadziemna: 45 253,79 m3

– powierzchnia całkowita: 8 207,17 m2.

REALIZACJE

W TOKU



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa II” w Lublinie

Inwestor: LUK Jacek Wysokiński

Czas realizacji: 25 miesięcy, zakończenie realizacji I kwartał 2020r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie robót ziemnych,

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 134

– PUM: 6 838,66 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 22 541,29 m3

– Powierzchnia całkowita: 9 725,18 m2.



Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa II” w Lublinie



Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa II” w Lublinie



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle mieszkaniowe „ Cztery Pory Roku”, Lublin

Inwestor: IR2 Sp. z o.o

Czas realizacji: 33 miesiące, termin zakończenia realizacji projektu to

I kwartał 2020r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie robót ziemnych,

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 120

– PUM: 6 590,53 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 28 476,5 m3

– Powierzchnia całkowita: 13 187,25 m2.



Osiedle mieszkaniowe „Cztery Pory Roku” , Lublin



Osiedle mieszkaniowe „Cztery Pory Roku” , Lublin



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sokratesa, Warszawa

Inwestor: OGRODY WENUS Sp. z o.o.

Czas realizacji: 22 miesiące , termin zakończenia realizacji projektu

to I kwartał 2020 r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie robót ziemnych,

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 47

– PUM: 2 840,94 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 25 000,00 m3

– Powierzchnia całkowita: 4 900,00 m2.



Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sokratesa, Warszawa



Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sokratesa, Warszawa



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle „Rembertowska Park II” w Poznaniu

Inwestor: MDI ENERGIA S.A.

Czas realizacji: 22 miesiące, termin zakończenia realizacji projektu to

IV kwartał 2019r.

Zakres realizowanych robót: realizacja trzech budynków

mieszkaniowych wielorodzinnych z garażem podziemnym,

infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 149

– PUM: 13 896,22 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 53 330,00 m3

– Powierzchnia całkowita: 7 945,86 m2.



Osiedle mieszkaniowe „Rembertowska Park II”, Poznań



Osiedle mieszkaniowe „Rembertowska Park II”, Poznań



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa” w Lublinie

Inwestor: LUK Jacek Wysokiński.

Czas realizacji: 16 miesięcy, termin zakończenia to IV kwartał 2017r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie robót ziemnych,

konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz

kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 141

– PUM: 7 945,86 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 35 331,60 m3

– Powierzchnia całkowita: 13 938,81 m2.



Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa”, Lublin



Osiedle mieszkaniowe „Diamenty Wrotkowa”, Lublin



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Warszawa Wilanów – osiedle Śródmieście Wilanów budynek D.

Inwestor: Polnord S.A.

Czas realizacji: 18 miesięcy, termin zakończenia to II kwartał 2015r.

Zakres realizowanych robót: kompleksowe wykonanie budynku wielorodzinnego

wraz z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz

zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 179

– PUM: 9 800,00 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 35 331,60 m3

– Powierzchnia całkowita: 13 938,81 m2.



Osiedle „Śródmieście Wilanów” budynek D, Warszawa



Osiedle „Śródmieście Wilanów” budynek D, Warszawa



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Projekt Park w Legionowie

Inwestor: Budrem Sp. z o.o. S.K.

Czas realizacji: 16 miesięcy, termin zakończenia to III

kwartał 2016r.

Zakres zrealizowanych robót: wykonanie budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym,

infrastrukturą zewnętrzną oraz kompleksowym

zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 115

– PUM: 5 114,3 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 22 706,00 m3

– Powierzchnia całkowita: 7 450,00 m2.



„Projekt Park”, Legionowo



„Projekt Park”, Legionowo



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle „Shiraz Trio” w Warszawie

Inwestor: Shiraz III Sp. z o.o.

Czas realizacji: 19 miesięcy, termin zakończenia realizacji projektu to

31.12.2016r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie trzech budynków mieszkaniowych

wielorodzinnych z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną

i zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 210

– PUM: 12 143,00 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 32 640,00 m3

– Powierzchnia całkowita: 17 263,00 m2.



Osiedle „Shiraz Trio”, Warszawa



Osiedle „Shiraz Trio”, Warszawa



REALIZACJE

ZAKOŃCZONE

Osiedle mieszkaniowe „Ogrody Wenus” w Józefosławiu

k / Warszawy

Inwestor: TMM Investment Trust Sp. z o.o.

Czas realizacji: 16 miesięcy, termin zakończenia realizacji robót to IV kwartał

2017r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie robót konstrukcyjnych,

budowlanych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz kompleksowym

zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 120

– PUM: 5 200,00 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 27 200,00 m3

– Powierzchnia całkowita: 11 635,55 m2.



Osiedle mieszkaniowe „Ogrody Wenus” w Józefosławiu k/ Warszawy



Osiedle mieszkaniowe „Ogrody Wenus” w Józefosławiu k/ Warszawy



CERTYFIKATY

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



API Sp. z o.o. laureatem Certyfikatu Rzetelności

Certyfikat Rzetelności to dokument stwierdzający brak

niezapłaconych zobowiązań wpisanych baz dłużników.

Dzięki temu, firma jest postrzegana jako wiarygodny

i rzetelny kontrahent, któremu można zaufać.

CERTYFIKAT RZETELNOŚCI:

Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych

Pomaga kreować pozytywny wizerunek

Pozwala na dodatkową reklamę

CERTYFIKATY



API Sp. z o.o. została laureatem rankingu Gazele 

Biznesu. 

W każdej edycji rankingu badane są  wyniki firmy za 

pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji 

weryfikowane były wyniki osiągnięte w latach 2016, 

2017 i 2018. 

CERTYFIKATY



ZA U FA LI  N A M



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

Biuro Tel.: 609 901 699

E-mail: biuro@apipolska.pl

www.apipolska.pl


