
PREZENTACJA FIRMY



O FIRMIE KERD
 Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej 

działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi 
sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej 
Polski. Naszą nadrzędną strategią jest zapewnienie     
wysokiej  jakości  oferowanych  usług, 
profesjonalizm  i terminowość.  

 Dzięki wykwalifikowanej kadrze prowadzone przez 
nas prace budowlane przebiegają zgodnie ze 
sztuką budowlaną, a końcowy efekt spełnia 
najwyższe wymagania klienta.  

 Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, 
us ługi remontowo-budowlane w zakresie 
budownictwa ogólnego oraz przemysłowego. 
Ponadto firma KERD Sp. z o.o. prowadzi prace jako 
podwykonawca robót ogólnobudowlanych oraz w 
zakresie nadzorów inwestorskich. 

 Na zamówienie wykonujemy również świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla budynków oraz 
lokali mieszkalnych. 

Zapraszamy do współpracy!



Doświadczenie 

Doświadczenie Firmy KERD to tysiące metrów kwadratowych wzniesionych budynków, 
dziesiątki przebudowanych restauracji, realizacji projektów w budownictwie 
mieszkalnym oraz przemysłowym. Referencje od naszych dotychczasowych klientów 
stanowią najlepsze świadectwo naszych umiejętności i wiedzy. 

Profesjonalizm 

Kadra Kerd to specjaliści z wieloletnim stażem. Doskonale wiemy, w jaki sposób 
realizować inwestycje zgodnie ze sztuką budowlaną, a jednocześnie przy zachowaniu 
niskiego budżetu. Współpracujemy z  ekspertami z wielu dziedzin budownictwa. 

Terminowość 

Zachowanie terminu ukończenia prac traktujemy niezwykle poważnie. Nasza Firma 
gwarantuje sprawną organizację, szybkie tempo prac w oparciu o najwyższe standardy. 
Potrafimy działać w trudnych warunkach i pod presją czasu. 

DLACZEGO FIRMA KERD?



GENERALNE WYKONAWSTWO
Od początku działania firmy zajmujemy się głównie generalnym wykonawstwem. Specjalizujemy 
się w kompleksowej budowie obiektów biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz 
mieszkaniowych.  

W procesie budowy, aby osiągnąć najwyższą jakość wznoszonych obiektów, stosujemy 
certyfikowane materiały tylko od sprawdzonych dostawców. Dzięki temu wykonywane przez nas 
budynki charakteryzują się trwałością, solidnością, wysoką estetyką i funkcjonalnością. 

W procesie inwestycyjnym przeprowadzonym w systemie generalnego wykonawstwa zapewniamy: 

- kontrolę terminowości robót, 

- kontrolę i koordynację dostaw, 

- kontrolę kosztów i jakości wykonywanych prac, 

- odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- prowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP, 

- zakończenie prowadzenia robót budowlanych i przeprowadzenie odbioru końcowego, 

- skompletowanie dokumentacji podwykonawczej, 

- przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i założenie Książek Obiektów Budowlanych. 



POLO MARKET 

Czaplinek 
Golczewo 
Rewal 
Kołobrzeg 
Szczecinek 
Mielno

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Restauracje 
McDonald’s 

Pruszcz Gdański 
Kołobrzeg 

Szczecinek 
Gdańsk 
Słubice 



REMODELING

Firma KERD jest nowoczesnym, prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, 
świadczącym usługi remontowo-budowlane na terenie całej Polski. Naszą 
domeną są  nowoczesne  inspiracje.  Zajmujemy  się   przebudową  obiektów  
i budynków z pełną infrastrukturą wraz z wdrożeniem nowoczesnego 
wzornictwa i technologii.



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

McDonald’s 

MOP Wysoka 
Ostrów Wlkp. 
Galeria Echo Kielce 
CH Korona Kielce 
MOP Łeka A2 
MOP Police 
Zduńska Wola 
Kędzierzyn Koźle 
Bydgoszcz 



t

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

KERD Sp. z o.o. ma na swoim koncie realizację wielu obiektów budownictwa 
przemysłowego. Usługi, które oferujemy naszym Klientom, są w pełni 
kompleksowe, co jest szczególnie ważnie podczas realizacji skomplikowanych 
projektów. Nasza oferta obejmuje cały proces wykonawczy, od sporządzenia 
kosztorysu, przygotowań, logistyki, budowy, montażu, aż po prace 
wykończeniowe. Doskonale rozumiemy potrzeby tego sektora, dzięki czemu 
aktywnie wspieramy naszych Klientów w realizacji całego procesu 
inwestycyjnego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dotychczasowe 
doświadczenie w branży sprawiło, iż nie boimy się wyzwań nawet przy realizacji 
najtrudniejszych konstrukcji.  

W zakresie budownictwa przemysłowego oferujemy: 

- budowę hal produkcyjnych, 

- budowę magazynów logistycznych i dystrybucyjnych,  

- budowę oczyszczalni ścieków,  

- budowę obiektów usługowych, handlowych i sportowych,  

- rozbudowę funkcjonujących obiektów.  



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Budowa hali 
sortowni 
odpadów  
wraz z jej 
pełnym 
wyposażeniem



SPECJALIZUJEMY SIĘ TAKŻE W…

Koordynacja robót branżowych 

Współpraca z inspektorem nadzoru i przedstawicielami zamawiającego, sprawna  
realizacja, zarządzanie harmonogramem prac, nadzór nad podwykonawcami, 
weryfikacja obmiarów oraz   przedmiarów robót. 

Nadzory inwestorskie 

Nasza firma oferuje pełny nadzór inwestorski. Do prowadzenia nadzorów kierowani 
są najlepsi specjaliści, legitymujący się długoletnim doświadczeniem, fachową wiedzą 
oraz wszelkimi wymaganymi uprawnieniami zawodowymi, umożliwiającymi pełnienie 
samodzielnych funkcji w budownictwie. Koszt naszych usług jest ustalany 
każdorazowo w trybie negocjacji, po określeniu zakresu wymaganych prac i zwykle 
jest konkurencyjny do innych znanych nam ofert renomowanych firm. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 

Certyfikat energetyczny jest dokumentem, który pełni istotną rolę w ocenie budynku 
lub mieszkania pod względem zużycia energii. Ze zużycia energii wynikają koszty 
ponoszone na eksploatację budynków. Dlatego też w naszej spółce świadectwa 
charakterystyki energetycznej przygotowywane są w sposób rzetelny, przez 
wykwalifikowanych specjalistów. Dane z projektów budowlanych zawsze 
weryfikowane są ze stanem istniejący budynków, by wyniki obliczeń były jak 
najbardziej dokładne.  Koszt usługi jest ustalany każdorazowo w trybie negocjacji, po 
określeniu zakresu opracowania.



KERD Sp. z o.o. 
www.kerd.pl 
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