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CO OFERUJEMY ?
Każdy inwestor oczekuje, że jego inwestycja zostanie zrealizowana w zaplanowanym budżecie, terminie, z wykorzystaniem najlepszych
rozwiązań technologicznych. Aby zapewnić sobie komfort realizacji potrzebny jest Partner posiadający wypracowaną metodologię
i odpowiednie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu skomplikowanymi procesami inwestycyjnymi. Najlepszym wyborem w tym
zakresie jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A., które w zależności od preferencji Inwestora może pełnić rolę Inżyniera Kontraktu
lub Generalnego Wykonawcy.
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Dzięki zaangażowaniu nas w proces inwestycyjny Inwestor ma pewność,
że jego zamierzenie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem,
budżetem, oczekiwaniami jakościowymi w zakresie inwestycji.
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Wybierając PI ERA na GW Inwestor zapewnia sobie sprawdzonego
i kompetentnego partnera do realizacji swoich zamierzeń inwestycyjnych

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego zapewniamy profesjonalizm,
transparentność działań, komunikację i realizację założonego celu.
Dzięki naszemu wsparciu Inwestor otrzymuje:

Dzięki naszemu wsparciu Inwestor otrzymuje:

- dokumentację projektową odpowiadającą stawianym oczekiwaniom
i zweryfikowaną pod względem funkcjonalnym, estetycznym,
kosztowym

- zespół wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry inżynierskiej

- realizację inwestycji kontrolowaną na osi czasu
- wyselekcjonowanych wykonawców do konkretnych pakietów robót
- realny budżet planowanej inwestycji
- zorganizowany i nadzorowany plac budowy
- sprawnie pozyskane decyzje administracyjne
- rozliczenie inwestycji - również w ramach solidarnej odpowiedzialności
- profesjonalnego reprezentanta Inwestora
- nadzór BHP

- pewność terminowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego
- realizację według wytycznych jakościowych
- utrzymanie rygorów budżetowych
- dobrze zorganizowany i bezpieczny proces inwestycyjny
- partnerskie relacje podczas realizacji inwestycji
- gwarancję na zrealizowaną inwestycję
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- ludzi kreatywnych, zaangażowanych i z pasją
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Zapewniamy wachlarz usług inżynieryjnych obejmujący wszystkie etapy istnienia
obiektów budowlanych - ich projektowanie - przygotowanie, nadzór nad realizacją.
Warto nam powierzyć swoje plany inwestycyjne, by w atmosferze zaufania i współpracy stworzyć nowy obiekt budowlany, spełniający potrzeby naszych Klientów.
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PI ERA to zespół inżynierów każdej specjalizacji, tak by w efekcie spełnić oczekiwania
wypowiedziane na etapie projektowania procesu inwestycyjnego, jak i te które w
drodze procesu produkcyjnego mogą zostać zidentyfikowane.
Dla nas realizacja inwestycji jest każdorazowym wznoszeniem prototypowej
budowli, do której konieczna jest kadra techniczna o wysokich kwalifikacjach,
doświadczeniu zawodowym i dyscyplinie pracy, oraz sprawna i efektywnie
zarządzana organizacja.

Nasze obszary wsparcia Inwestora:
-

nadzór nad procesem projektowym
tworzenie harmonogramów realizacyjnych
wsparcie w kontraktowaniu wyspecjalizowanych wykonawców
tworzenie planów finansowych
organizacja procesu inwestycyjnego
realne wykorzystanie założeń zasad Deminga
nadzór nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych
wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych
przeprowadzenie procedur odbiorowych przez Instytucje publiczne
rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych
reprezentowanie Inwestora w procesie inwestycyjnym

Nasze kompetencje:
- wiedza inżynierska - znajomość technologii budowlanych, narzędzi
informatycznych wspomagających proces realizacyjny
- wiedza organizacyjna - umiejętność poruszania się w systemie procedur
obowiązujących w procesie inwestycyjnym
- wiedza ekonomiczna - podstawa do efektywnego zarządzania finansami
prowadzonej inwestycji
- zarządzanie procesem - umiejętność planowania, organizowania, realizacji
i kontroli
- zarządzanie zasobami ludzkimi - umiejętność odpowiednego doboru
kompetencji do poszczególnych zadań

Nasze kompetencje:
Posiadane przez nas kompetencje zapewniają:
- znajomość prawa budowlanego
- znajomość przepisów Ustawy PzP
- znajomość technologii budowlanych
- znajomość rynku dostawców i wykonawców usług budowlanych
- znajomość oprogramowania wspierającego proces realizacyjny
- znajomość metod rozliczania finansowego inwestycji

EFEKTYWNOŚĆ KONCEPCYJNĄ - umiejętność analizy i syntezy,
kompleksowe widzenie problemów, orientacja na wynik, przedsiębiorczość
SKUTECZNOŚĆ OPERACYJNĄ - umiejętność wytyczania realnych celów,
dopasowanie działań do okoliczności
SKUTECZNOŚĆ INTERPERSONALNĄ - bezpośredniość w kontaktach,
umiejętność negocjacji, komunikatywność
MOTYWACJĘ - ambicje zawodowe, stabilność charakteru
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KOMFORT WSPÓŁPRACY
Zdobyte doświadczenie oraz posiadane kompetencje pozwalają nam na realizację zadań inwestycyjnych w roli Inżyniera Kontraktu
lub Generalnego Wykonawcy, w zależności od preferencji Inwestora.
Potrafimy komfortowo przeprowadzić Inwestora przez cały proces inwestycyjny zapewniając najlepsze rozwiązania projektowe, technologiczne, wykonawstwo, nadzór, finansowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią
realizację, bądż prawidłowy nadzór inwestycji w każdym z przedstawionych modeli biznesowych.
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KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE
Afrykarium - Oceanarium
Wrocław
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PI ERA to zespół inżynierów każdej specjalizacji, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i kompetencje w zakresie nadzoru i realizacji inwestycji. Nasi
specjaliści swoje doświadczenie zdobyli przy realizacjach wielu unikatowych
zadań inwestycyjnych, w różnych sektorach rynku budowlanego - m.in.:
Strefu Czasu Wolnego: AFRYKARIUM - OCEANARIUM
Obiekty kulturowe: Narodowe Forum Muzyki
Laboratoria: EIT +, Centrum Symulacji Medycznej
Obiekty sportowe: Stadion Olimpijski, Basen WKS
Obiekty zabytkowe: Sąd Rejonowy
Osiedla mieszkaniowe: Obiekty w zabudowie wielorodzinnej
Budynki biurowe klasy A: Nicolas Business Center
Obiekty dydaktyczne: Szkoła Muzyczna I i II st., Przedszkola,

Narodowe Forum Muzyki
Wrocław

Budynki administracji publicznej: Urząd Miejski Wr., Centrum Biznesu Grafit
Obiekty muzealne: Muzeum Miejskie Wrocławia
Obiekty zoologiczne: Przebudowa Żyrafiarni
Obiekty medyczne: Szpital Wojewódzki

Stadion Olimpijski,
Wrocław
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DOŚWIADCZENIE

OBIEKTY

OBIEKTY

STREFY CZASU

KULTUROWE

WOLNEGO

Afrykarium - Oceanarium, Wrocław

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

BUDOWNICTWO

NOWOCZESNE

SPORTOWE

BIUROWCE

Stadion Olimpijski, Wrocław

Nicolas Business Center, Wrocław
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DOŚWIADCZENIE

BUDYNKI

BUDYNKI

ADMINISTRACJI

DYDAKTYCZNE

PUBLICZNEJ

LABOLATORIA

Urząd Miejski, Wrocław

Starostwo Powiatowe, Wrocław

BUDOWNICTWO

OBIEKTY

MIESZKANIOWE

MEDYCZNE

Zabudowa wielorodzinna, Wrocław

Ogrody Grabiszyńskie, Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław

Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu, Wrocław

Szpital Wojewódzki, Wrocław

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Wierzbice
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A.
ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
NIP 8971840735, KRS 0000681361
Kapitał zakładowy 2 117 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
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