INNOWACYJNE BUDOWNICTWO
I N N O VA T I V E CONSTRUCTION

O FIRMIE
ABOUT COMPANY

KAPITAŁ LUDZKI

Dzięki profesjonalnej kadrze jesteśmy w stanie realizować skomplikowane
projekty mieszkaniowe, komercyjne oraz użyteczności publicznej.
API Sp. z o.o. to polska firma budowlana. Oferuje usługi z zakresu realizacji robót
ogólnobudowlanych, kubaturowych. Dzięki profesjonalnej kadrze jesteśmy w stanie
realizować skomplikowane projekty mieszkaniowe, komercyjne oraz użyteczności
publicznej. Oferta firmy API Sp. z o.o. obejmuje również realizację obiektów
przemysłowych, halowych, a także robót z zakresu inżynierii ochrony środowiska.

HUMAN CAPITAL

Thanks to professional staff, we are able to implement complex ones
residential, commercial and public utility projects.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

Misją firmy jest realizacja inwestycji budowlanych przy zachowaniu
najwyższej jakości w najbardziej optymalnym czasie oraz przy
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

EFFECTIVE SOLUTIONS

The company’s mission is to implement construction investments while
maintaining of the highest quality at the most optimal time and at using
the most modern technologies.
API Sp. z o.o. is a Polish construction company. It offers services in the field of
works general construction, cubature. Thanks to the professional staff, we are able
to implement complex residential and commercial projects and public utilities. The
offer of API Sp. z o.o. also includes the implementation of industrial and hall facilities
as well as works in the field of environmental protection engineering.

ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Logo API Sp. z o.o. kojarzone jest z wysoką jakością, terminowością oraz
zaufaniem.

FLEXIBLE APPROACH TO THE CUSTOMER

Logo API Sp. z o.o. is associated with high quality and punctuality and
trust.

POSZANOWANIE

Działania firmy są podporządkowane dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
związanych z nią ludzi, a także poszanowanie środowiska naturalnego.

RESPECT

The company’s activities are subordinated to care for health and the safety
of people associated with it, as well as respect the natural environment.

OFERTA
OFFER

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

RESIDENTIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

ECOLOGICAL CONSTRUCTION

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. Ponadto
oferujemy generalne wykonawstwo obiektów
komercyjnych (biura, handel) oraz użyteczności
publicznej (obiekty medyczne, obiekty sportowe,
szkoły oraz hotele).

We specialize in general contracting of housing
investments, including multi-family buildings
and housing estates. Depending on the nature
of the implemented projects, the apartments are
delivered to the developer standard or finished
„turnkey” in accordance with the expectations
of an individual client. We implement housing
estates comprehensively with a complete
accompanying infrastructure, which includes:
roads,
pavements,
external
networks,
connections and green areas. Moreover, we offer
general contracting of commercial (offices, trade)
and public utility facilities (medical facilities,
sports facilities, schools and hotels).

Podejmujemy się wykonawstwa robót z zakresu
inżynierii ochrony środowiska tj.:
- 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

We undertake works in the field of
environmental protection engineering, i.e .:
- construction of a sewage treatment plant
- construction of sanitary and rain sewage
systems
- construction of installations such as: pumping
stations, water treatment stations and sewage
collectors
- construction of landfills and waste incineration
plants

CUBE CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO HALOWE

HALL CONSTRUCTION

We offer construction of cubature objects for
various purposes, such as:
- office buildings
- commercial facilities (shopping malls,
supermarkets, retail park facilities and others)
- public utility facilities (hotels, medical facilities,
sports facilities, schools)

Oferujemy realizację obiektów halowych takich
jak:
- hale logistyczne i magazynowe
- hale o przeznaczeniu przemysłowym
- hale produkcyjne
- obiekty halowe różnego przeznaczenia

BUDOWNICTWO KUBATUROWE
Oferujemy wykonawstwo obiektów
kubaturowych o różnym przeznaczeniu, takich
jak:
- obiekty biurowe
- obiekty handlowe (galerie handlowe, markety,
obiekty typu retail park i inne)
- obiekty użyteczności publicznej (hotele,
obiekty medyczne, obiekty sportowe, szkoły)

We offer the implementation of hall facilities
such as:
- logistic and warehouse halls
- industrial halls
- production halls
- hall facilities for various purposes

DLACZEGO WARTO
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NASZE REALIZACJE
OUR REALIZATIONS

PRODUKCJA SPRZEDANA
SOLD PRODUCTION

Produkcja sprzedana w latach 2014-2021
Production sold in 2014-2021

REALIZACJA W TOKU
IMPLEMENTATION IN PROGRESS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „WIKTORIA”
WARSZAWA
INWESTOR:
Polnord Rezydencje Sp. z o.o.

INVESTOR:
Polnord Rezydencje Sp. z o.o.

Czas realizacji:
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
- I kwartał 2021 r.

Completion date:
Planned completion date
- Q1 2021

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
includes earthworks, construction and finishing
works with installations and comprehensive
development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 87
- kubatura całkowita nadziemna: 25 946,14 m3
- powierzchnia całkowita: 10 543,44 m2
- powierzchnia garażu: 2 405,29 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 163,80 m2

Basic data:
- number of apartments: 87
- total above-ground volume: 25 946,14 m3
- total area: 10 543,44 m2
- garage area: 2 405,29 m2
- usable floor area of apartments: 6 163,80 m2

REALIZACJA W TOKU
IMPLEMENTATION IN PROGRESS

REALIZACJA W TOKU
IMPLEMENTATION IN PROGRESS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „MIESZKANIE +”
ZAMOŚĆ

OSIEDLE MIESZKANIOWE „WIOLETTA”
WARSZAWA
INWESTOR:
Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

INVESTOR:
Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

INWESTOR:
MDR Zamość Sp. z o.o.

INVESTOR:
MDR Zamość Sp. z o.o.

Czas realizacji:
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
- III kwartał 2021 r.

Completion date:
Planned completion date
- Q3 2021

Czas realizacji:
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
- II kwartał 2022 r.

Completion date:
Planned completion date
- Q2 2022

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
includes the performance of earthworks,
construction and finishing works along with
installations and comprehensive development
of external areas.

Podstawowe dane:
- kubatura całkowita nadziemna: 32 002,40 m3
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 402,60 m2
- powierzchnia użytkowa usług: 769,44 m2
- powierzchnia całkowita: 10 349,61 m2
- powierzchnia garażu: 2 276,26 m2
- ilość mieszkań: 81
- ilość lokali usługowych: 8

Basic data:
- total above-ground volume: 32 002.40 m3
- usable area of flats:

5 402,60 m2
- usable area of services:

769,44 m2
- total area: 10 349,61 m2
- garage area: 2 276,26 m2
- number of apartments: 81
- number of commercial premises: 8

Zakres realizowanych robót:
wykonanie kompleksowe konstrukcji budynku,
instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, robót
wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu.
Mieszkania zostaną wykończone w standardzie
„pod klucz”.

Scope of works performed:
includes comprehensive execution of the building
structure, internal and external installations,
finishing works and land development. The
apartments will be finished to a „turnkey”
standard.

Podstawowe dane:
- kubatura całkowita nadziemna: 26 614 m3
- powierzchnia całkowita: 7 640 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 338 m2

Basic data:
- total aboveground volume: 26 614 m3
- total area: 7 640 m2
- usable floor area of apartments: 5 338 m2

REALIZACJA W TOKU
IMPLEMENTATION IN PROGRESS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „MIESZKANIE +”
ŚWIDNIK
INWESTOR:
MDR Świdnik Sp. z o.o.

INVESTOR:
MDR Świdnik Sp. z o.o.

Czas realizacji:
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
- III kwartał 2021 r.

Completion date:
Planned completion date
- Q3 2021

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
includes the performance of earthworks,
construction and finishing works along with
installations and comprehensive development of
external areas.

Podstawowe dane:
- kubatura całkowita nadziemna: 23 957,29 m3
- powierzchnia całkowita: 7 727,92 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 425,65 m2

Basic data:
- total aboveground volume: 23 957,29 m3
- total area: 7 727,92 m2
- usable floor area of apartments: 5 425,65 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „WILANIA”
WARSZAWA
INWESTOR:
Polnord Gdynia Brama Sopocka Sp. z o.o.

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

Czas realizacji:
termin zakończenia realizacji projektu
- IV kwartał 2020 r.

Completion date:
completion of the project
- Q4 2020

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
includes earthworks, construction and finishing
works, as well as installations and comprehensive
development of external areas.

Podstawowe dane:
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 583,00 m2
- powierzchnia usług: 628,12 m2
- kubatura całkowita: 45 253,79 m3
- ilość lokali mieszkalnych: 113
- ilość lokali usługowych: 7

Basic data:
- usable area of flats:

7 583,00 m2
- service area: 628,12 m2
- total volume: 45 253,79 m3
- number of residential premises: 113
- number of commercial premises: 7

92 miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz
100 miejsc postojowych naziemnych

92 parking spaces in the underground garage and
100 above-ground parking spaces

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „DIAMENTY WROTKOWA II”
LUBLIN
Inwestor:
LUK Jacek Wysokiński

Investor:
LUK Jacek Wysokiński

Czas realizacji:
25 miesięcy, termin zakończenia realizacji
projektu - I kwartał 2020 r.

Completion date:
25 months, completion of the project
- Q1 2020

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
execution of earthworks, construction and
finishing works together with installations and
comprehensive development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 134
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 838,66 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 22 541,29 m3
- powierzchnia całkowita: 9 725,18 m2

Basic data:
- number of apartments: 134
- usable floor area of apartments: 6 838,66 m2
- total above-ground volume: 22 541,29 m3
- total area: 9 725,18 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE UL. SOKRATESA
WARSZAWA
Inwestor:
Ogrody Wenus.pl Sp. z o.o.

Investor:
Ogrody Wenus.pl Sp. z o.o.

Czas realizacji:
22 miesiące, termin zakończenia realizacji
projektu - I kwartał 2020 r.

Completion date:
22 months, completion date
- Q1 2020

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
execution of earthworks, construction and
finishing works together with installations and
comprehensive development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 47
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 840,94 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 25 000,00 m3
- powierzchnia całkowita: 4 900,00 m2

Basic data:
- number of apartments: 47
- usable floor area of apartments: 2 840,94 m2
- total above-ground volume: 25 000,00 m3
- total area: 4 900,00 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „DIAMENTY WROTKOWA”
LUBLIN
Inwestor:
LUK Jacek Wysokiński

Investor:
LUK Jacek Wysokiński

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

Completion date:
16 months, completion date
- Q4 2017

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
execution of earthworks, construction and
finishing works together with installations and
comprehensive development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 141
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 945,86 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 35 331,60 m3
- powierzchnia całkowita: 13 938,81 m2

Basic data:
- number of apartments: 141
- usable floor area of apartments: 7 945,86 m2
- total above-ground volume: 35 331,60 m3
- total area: 13 938,81 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE ŚRÓDMIEŚCIE WILANÓW BUDYNEK D.
WARSZAWA
Inwestor:
Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

Investor:
Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

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

Completion date:
18 months, completion date
- Q2 2015

Zakres realizowanych robót:
wykonanie budynku wielorodzinnego wraz z
garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi
i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Scope of works performed:
comprehensive execution of a multi-family
building along with an underground garage,
internal installations and outdoor areas and
landscaping.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 179
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 9 800,00 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 35 331,60 m3
- powierzchnia całkowita: 13 938,81 m2

Basic data:
- number of apartments: 179
- usable floor area of apartments: 9 800,00 m2
- total above-ground volume: 35 331,60 m3
- total area: 13 938,81 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE PROJEKT PARK
LEGIONOWO
Inwestor:
Budrem Sp. z o.o. Sp.k.

Investor:
Budrem Sp. z o.o. Sp.k.

Czas realizacji:
16 miesięcy, termin zakończenia realizacji
projektu - III kwartał 2016 r.

Completion date:
16 months, completion date
- Q3 2016

Zakres realizowanych robót:
wykonanie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem podziemnym,
infrastrukturą zewnętrzną oraz kompleksowym
zagospodarowaniem terenu.

Scope of works performed:
construction of a multi-family residential
building with an underground garage, external
infrastructure and comprehensive land
development.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 114
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 114,3 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 22 706,00 m3
- powierzchnia całkowita: 7 450,00 m2

Basic data:
- number of apartments: 114
- usable floor area of apartments: 5 114,3 m2
- total above-ground volume: 22 706,00 m3
- total area: 7 450,00 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „SHIRAZ TRIO”
WARSZAWA
Inwestor:
Shiraz III Sp. z o.o.

Investor:
Shiraz III Sp. z o.o.

Czas realizacji:
19 miesięcy, termin zakończenia realizacji
projektu - 31.12.2016 r.

Completion date:
19 months, project completion date - 31.12.2016

Zakres realizowanych robót:
wykonanie trzech budynków mieszkaniowych
wielorodzinnych z garażem podziemnym,
infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem
terenu.

Scope of works performed:
construction of three residential buildings
multi-family houses with an underground garage,
external infrastructure and land development.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 210
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 12 143,00 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 32 640,00 m3
- powierzchnia całkowita: 17 263,00 m2

Basic data:
- number of apartments: 210
- usable floor area of apartments: 12 143,00 m2
- total above-ground volume: 32 640,00 m3
- total area: 17 263,00 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „OGRODY WENUS”
JÓZEFOSŁAW K. WARSZAWY
Inwestor:
Ogrody Wenus.pl Sp. z o.o.

Investor:
Ogrody Wenus.pl Sp. z o.o.

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

Completion date:
16 months, completion date
- Q4 2017

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami
wewnętrznymi oraz kompleksowym
zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Scope of works performed:
included the performance of construction,
construction and finishing works together
with internal installations and comprehensive
development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 120
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 200,00 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 27 200,00 m3
- powierzchnia całkowita: 11 634,55 m2
- powierzchnia garażu: 2 408,89 m2

Basic data:
- number of apartments: 120
- usable floor area of apartments: 5 200,00 m2
- total above-ground volume: 27 200,00 m3
- total area: 11 634,55 m2
- garage area: 2 408,89 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE „REMBERTOWSKA PARK II”
POZNAŃ
Inwestor:
MDI ENERGIA S.A.

Investor:
MDI ENERGIA S.A.

Czas realizacji:
22 miesiące, termin zakończenia realizacji
projektu - IV kwartał 2019 r.

Completion date:
22 months, project completion date
- Q4 2019

Zakres realizowanych robót:
wykonanie trzech budynków mieszkaniowych
wielorodzinnych z garażem podziemnym,
infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem
terenu.

Scope of works performed:
construction of three multi-family residential
buildings with an underground garage, external
infrastructure and land development.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 149
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 945,86 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 53 330 m3
- powierzchnia całkowita: 13 896,22 m2

Basic data:
- number of apartments: 149
- usable floor area of apartments: 7 945,86 m2
- total above-ground volume: 53 330 m3
- total area: 13 896,22 m2

REALIZACJE ZAKOŃCZONE
COMPLETED PROJECTS

OSIEDLE MIESZKANIOWE „ CZTERY PORY ROKU”
LUBLIN
Inwestor:
IR2 Sp. z o.o.

Investor:
IR2 Sp. z o.o.

Czas realizacji:
22 miesiące, termin zakończenia realizacji
projektu - I kwartał 2020 r.

Completion date:
22 months, completion date
- Q1 2020

Zakres realizowanych robót:
wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych wraz z instalacjami oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych.

Scope of works performed:
execution of earthworks, construction and
finishing works together with installations and
comprehensive development of external areas.

Podstawowe dane:
- ilość mieszkań: 120
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 590,53 m2
- kubatura całkowita nadziemna: 28 476,5 m3
- powierzchnia całkowita: 13 187,25 m2

Basic data:
- number of apartments: 120
- usable floor area of apartments: 6 590,53 m2
- total above-ground volume: 28 476,5 m3
- total area: 13 187,25 m2

CERTYFIKATY
CERTIFICATES

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. 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.

API Sp. z o.o. laureatem Certyfikatu Rzetelności.
To dokument stwierdzający brak niezapłaconych
zobowiązań wpisanych do baz dłużników. Dzięki
temu firma jest postrzegana jako wiarygodny
i rzetelny kontrahent, któremu można zaufać.

API Sp. z o.o. is a laureate of the Złoty Płatnik Plebiscite organized by
Euler Hermes Collections, a leader in receivables management.
The Złoty Płatnik is a prestigious distinction awarded to business entities
operating in Poland for maintaining the highest standards of payment
discipline.

API Sp. z o.o. became the laureate of the Gazele
Biznesu ranking. Each edition of the ranking
examines the company’s results for the full
three preceding years. In the current edition, the
results achieved in 2016 were verified, 2017 and
2018.

API Sp. z o.o. laureate of the Reliability Certificate.
It is a document confirming the lack of unpaid
obligations entered in the debtors’ databases.
Thanks to this, the company is perceived as
credible and reliable contractor, you can trust.

ZAUFALI NAM
OUR CLIENTS

KONTAKT
CONTACT

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

www.apipolska.pl

