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OFERTA WSPÓŁPRACY 

	
	
Szanowni	Państwo,	
	
Niniejszym	 składamy	 Państwu	 ofertę	 w	 zakresie	 kompleksowej	 współpracy	 dotyczącej	 budownictwa	
energooszczędnego	 obejmującego	 projektowanie	 ,	 jak	 i	 możliwość	 realizacji	 budynków	 zrównoważonych	
energetycznie.		
	

	

Nasza	 spółka	 „Green	 Invest”	 sp.	 z	 o.o.	 jest	 firmą,	 która	 od	 2013	 roku,	

zajmuje	 się	 doradztwem	 inwestycyjnym	 oraz	 technicznym,	 projektowaniem	 i	

współudziałem	 w	 realizacji	 inwestycji	 związanych	 z	 obiektami	 użyteczności	

publicznej	 i	 przemysłowymi.	 Współpracujemy	 ze	 specjalistami	 i	 producentami	 z	

kraju	 i	 z	 zagranicy,	 dzięki	 czemu	 możemy	 zagwarantować	 naszym	 klientom	

projekty	i	produkty	na	najwyższym	poziomie.		

Terminowe	wywiązywanie	się	z	podpisanych	zobowiązań,	wysoki	standard	

i	najwyższa	jakość	oferowanych	usług	sprawiają,	że	współpraca	Inwestora	z	nami	

daje	ogromną	satysfakcję	z	osiągniętych	zamierzeń.		

	

	

Zapewniamy	 kompleksową	 obsługę	 projektów	 inwestycyjnych:	 od	

wyszukania	najlepszej	 lokalizacji,	poprzez	koncepcję,	biznes	plan,	optymalny	

projekt	oraz	nadzór	nad	realizacją.		

Naszymi	 partnerami	 są	 renomowane	 firmy	 dostarczające	 sprawdzone	

technologie,	 urządzenia	 oraz	 wyposażenie.	 To	 sprawia,	 że	 w	 połączeniu	 z	

indywidualnym	podejściem	do	 każdej	 inwestycji	 i	 pełnym	profesjonalizmem	

całego	 zespołu,	 daje	 zamierzony	 efekt.	 Dzięki	 temu	 możemy	 pochwalić	 się	

wysokim	standardem	wykonywanych	usług,	optymalizacją	kosztów	realizacji,	

a	co	za	tym	idzie,	uzyskaniem	niskich	kosztów	na	etapie	eksploatacji.	
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Wzrost	 urbanizacji	 oraz	 postępująca	 degradacja	 środowiska	 naturalnego	 wyznaczyły	 nowy	 kierunek	 działań	 –	

zrównoważone	 budownictwo,	 ukierunkowane	 między	 innymi	 na	 poprawę	 efektywności	 energetycznej	 oraz	

zmniejszenie	emisji	gazów	cieplarnianych.	

	

Proekologiczne	 podejście	 do	 budownictwa,	 które	 ma	 znaczący	 wpływ	 na	 nasze	 środowisko,	 stało	 się	 obecnie	

wiodącą	 ideą	 postępu	 w	 Unii	 Europejskiej.	 Zgodnie	 z	 Dyrektywą	 2010/31/WE	 Parlamentu	 Europejskiego	 w	

sprawie	 charakterystyki	 energetycznej	 budynków,	 państwa	 członkowskie	 mają	 na	 celu	 zwiększenie	 liczby	

budynków	o	niemal	zerowym	zużyciu	energii.		

Wychodząc	 naprzeciw	 wymaganiom	 stawianym	 przez	 proekologiczną	 polityką	 Unii	 Europejskiej	 w	 zakresie	

budownictwa	mieszkaniowego	 stworzyliśmy	 nieprzeciętny,	 innowacyjny	 projekt,	 który	 spełnia	 te	wymagania,	 a	

nawet	 więcej,	 uwzględnia	 nowe	 przepisy	 prawa	 budowlanego,	 które	 wejdą	 w	 życie	 od	 2021	 roku	 dotyczące	

ochrony	cieplnej	budynków.		

Nasze	rozwiązania	projektowe	różnią	się	od	standardowych	pod	wieloma	względami,	takimi	jak:	

- wysoką	izolacyjnością	przegród	budowlanych,	

- produkcją	własnej	energii	elektrycznej	i	cieplnej	z	OZE	na	potrzeby	ogrzewania	i	ciepłej	wody,	

- stosowaniem	urządzeń	do	rekuperacji	(a	te	będą	konieczne	w	budownictwie	wielorodzinnym	od	2021	roku	

poprzez	zaostrzenie	wymogów	co	do	wartości	wskaźnika	energii	pierwotnej	Ep)	gwarantujących	komfort	

termiczny	zimą	i	latem	(	chłodzenie	),	

- stosowaniem	wysoce	energooszczędnych	systemów	instalacyjnych,	

- znaczącym	ograniczeniem	kosztów	eksploatacji	(	zbilansowanie	energetyczne	),	

- istotnym	ograniczeniem	czasu	realizacji	przedsięwzięcia	(	dwukrotnie	krótszy	czas	realizacji	),	

- ograniczenie	kosztów	inwestycji,	

- brakiem	konieczności	przyłączenia	do	sieci	ciepłowniczej	i	gazowej,	

- zagospodarowanie	wód	opadowych	na	terenie	przedsięwzięcia,	

- ochrona	ornitologiczna.	

	

Zastosowanie	 naszych	 rozwiązań	 nie	 tylko	 gwarantuje	 ochronę	 środowiska	 naturalnego	 ale	 również,	 co	

najważniejsze,	 ochronę	 zdrowia	 mieszkańców.	 W	 tym	 celu	 stosujemy	 rozwiązania	 znacząco	 ograniczające	

wprowadzanie	do	mieszkań	zanieczyszczonego	powietrza	co	działa	antysmogowo	i	antyalergicznie	a	jednocześnie	

zapewnia	stały	napływ	świeżego	powietrza.	
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To	 co	 wpływa	 na	 decyzje	 Inwestorów,	 którzy	 zastanawiają	 się	 nad	 budową	 obiektu	 zbilansowanego	

energetycznie,	to	w	dużej	mierze	również	względy	ekonomiczne	związane	z	realizacją	przedsięwzięcia		

i	możliwością	redukcji	miesięcznych	kosztów	utrzymania	na	etapie	eksploatacji.			

 

Mamy	 nadzieję,	 że	 nasza	 oferta	 wywoła	 zainteresowanie	 z	 Państwa	 strony	 i	 doprowadzi	 do	 wspólnych	

realizacji	 Państwa	 zamierzeń	 inwestycyjnych.	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 wybierając	 nas	 do	 współpracy	 będziecie	

Państwo	usatysfakcjonowani.			

	

	

	

																																																																														Z	wyrazami	szacunku	

	

Dariusz	Śniadek	

Prezes	Zarządu	

	

	 	 	 	

	


