Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy w zakresie profesjonalnych usług
oferowanych przez naszą firmę. Posiadamy bogate doświadczenie oraz zaplecze pozwalające
nam realizować wszelkie zadania w dziedzinie instalacji elektrycznych i im pochodnych.
Posiadamy profesjonalny zespół pracowników dzięki, którym realizujemy powierzone nam
zadania.

1. O firmie
Firma Elektroperfekt istnieje nieprzerwanie na rynku od roku 1996. Obecnie
zatrudniamy sześciu wykwalifikowanych elektromonterów posiadających niezbędne
uprawnienia branżowe i dwóch pracowników fizycznych do prac budowlano
montażowych. W razie potrzeby posiada rezerwowych pracowników zatrudnionych w
firmach bezpośrednio współpracujących lub w ramach umowy zlecenie.
Firma posiada własną bazę składającą się z nowoczesnych pomieszczeń
biurowych zajmujących około 100m2, w pełni wyposażony warsztat, magazyn i
garaże o powierzchni około 400m2 oraz plac manewrowy 1000m2.
Podstawowy sprzęt:
- wyposażony warsztat mechaniczno – elektryczny
- podręczne elektronarzędzia i wyposażenie elektromonterów
- osprzęt do obróbki kabli niskiego napięcia
- stanowisko do obróbki: cięcia i spawania stali
- agregaty prądotwórcze
- drabiny i rusztowania
- wzorcowana aparatura kontrolno pomiarowa do wykonywania pomiarów
okresowych wszelkich instalacji elektrycznych nn i ŚN.
- kamera termowizyjna
- osprzęt BHP: szelki bezpieczeństwa, kaski, okulary, odzież itp
- trzy wyposażone samochody dostawcze i dwa osobowe
- niezbędne narzędzia i wyposażenie do budowy linii
napowietrznych izolowanych.
- osprzęt do obróbki kabli niskiego napięcia.
2. Podejmowane prace i zobowiązania
W zakresie stałej obsługi technicznej zajmujemy się codziennym utrzymaniem i
konserwacją 270 szt nośników reklamowych firmy Cityboard Media Sp zoo oraz ok. 500
wiatami przystankowymi MPK i ok. 1000 szt nośników reklamy firmy AMS S.A. na
terenie Krakowa i okolic..

Prowadzimy stałą współpracę oraz stanowimy zaplecze techniczne na wypadek awarii dla
kilku zakładów przemysłowych: Kosmetyki Naturalne Bielenda, Techglass, Konstal,
Metalkom, Piekarnie Pawlak, Jednostka Wojskowa w Balicach, Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej. Wykonujemy dla w/w zakładów coroczne przeglądy i konserwację instalacji
elektrycznych.
Prowadzimy ponadto stały nadzór i bieżącą konserwację instalacji elektrycznych i
odgromowych dla kilku budynków szkół na terenie Gminy Liszki i Zabierzów.
3. Rodzaj wykonywanych robót:
- instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
-wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych wraz
ze sporządzeniem odpowiednich protokołów.
- pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego zgodnie z wymaganiami Sanepidu.
- stały nadzór techniczny nad instalacjami elektrycznymi niskoprądowymi, NN, ŚN
- projektowanie i nadzory
- pomiary ochronne i kontrolne
- linie kablowe niskiego napięcia
- budowa i utrzymanie stacji transformatorowych średniego napięcia.
Choć nie jest to naszą wiodącą specjalnością możemy świadczyć również usługi w
zakresie instalacji sanitarnych i klimatyzacyjnych.
4. Zestawienie głównych realizacji w ostatnich latach:
- CH PLEJADA – przebudowa powierzchni 5000m2 centrum dla potrzeb nowych
najemców wartość kontraktu w zakresie elektrycznym 400.000 zł netto
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. – realizacja budowy przyłączy energetycznych w
latach 2008-dziś wartość kontraktów w sumie 1000.000 zł netto
- CITY BOARD Media SP. Z o.o. – stała obsługa elektryczna nośników reklamowych na
terenie miasta Krakowa w latach 2001-dziś wartość kontraktów w sumie 1000.000 zł netto
- AMS S.A. – stała obsługa elektryczna nośników reklamowych oraz wiat
przystankowych na terenie miasta Krakowa w latach 2001-dziś wartość kontraktów w
sumie 1500.000 zł netto
- BIELENDA kosmetyki naturalne – stała współpraca utrzymanie ruchu zakładu,
wykonywanie nowych inwestycji.
- TECHGLASS – stała współpraca utrzymanie ruchu zakładu, wykonywanie nowych
inwestycji. Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w halach produkcyjnych,
magazynowych i biurowych Kraków ul. Zygmunta Starego.
- POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ul. Wieżowa 8 Warszawa –
modernizacja przyłączy energetycznych do stacji naprowadzania samolotów dla lotniska
w Balicach, remont instalacji elektrycznej wierzy radarów, przebudowa infrastruktury
technicznej budynku TWR wieża kontrolna lotniska w Balicach.

- STADION NARODOWY W WARSZAWIE – projekt instalacji monitoringu oraz
instalacji elektryczne w ograniczonym zakresie.
- NOVMAR – budowa stacji trafo 250 kVA 15/04 kV, stała współpraca utrzymanie ruchu
zakładu, wykonywanie nowych inwestycji.
- METALKOM – stała współpraca utrzymanie ruchu zakładu, wykonywanie nowych

inwestycji.
- REST – stała współpraca utrzymanie ruchu zakładu, wykonywanie nowych inwestycji.
- HOTEL LEOPOLIS – wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych Kraków ul. Lea
253a
- WPPHU HATRON ELECTRONIC – wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych
w halach produkcyjnych Kraków ul. Radzikowskiego 51
- COEL S.J. Kraków ul Żeleńskiego – wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w
halach produkcyjnych wytwórni euceryny Kraków ul. Żeleńskiego 45
- PAWLAK SP. Z O.O. wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w lokalach
handlowych piekarni na terenie całego miasta Krakowa.
- CH Zakopianka – remont części foodcourt wymiana oświetlenia, prowadzenie nowych
linii wlz, adaptacja lokali.
- ILTERLEX SP. Z O.O. – wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w
pawilonach handlowych Kraków ul. Na Kozłówce ul. Orzechowa.
- GMINNA SPUŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA LISZKI 2 - wykonanie
kompletnych instalacji elektrycznych w lokalach handlowych należących do spółdzielni.
- FILCHARMONIA KRAKOWSKA – remont rozdzielni głównej i montaż instalacji
estradowych Kraków ul. Zwierzyniecka 1.
- ELTEL TETWORKS TELECOM SP Z O.O. – montaż kompletnych instalacji
elektrycznych dla stacji bazowych GSM (około 50 stacji przekaźnikowych GSM)
- PETROLOT SP. Z O.O. ul. Gordona Bennetta 2 Warszawa – Nadzór nad instalacją
przeciwporażeniową, wybuchową i odgromową zbiorników paliwa dla lotniska w
Balicach.
- STADION NARODOWY W WARSZAWIE – projekt instalacji monitoringu oraz
instalacji elektryczne w ograniczonym zakresie.
- JEDNOSTKA WOJSKOWA W BALICACH ul. Medweckiego 50 – kompleksowe
remonty instalacji elektrycznych w obiektach wojskowych.
- HOTEL CHOPIN SP. Z O.O. ul. Przy rondzie 2 – remont instalacji elektrycznej
Oraz wiele innych

Z poważaniem,

