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Kompleksowe inwestycje budowlane

Idea
MARK S.C. Robert Nowicki, Piotr Nowicki, Jan 
Nowicki to �rma usługowo-handlowa działająca w 
branży budowlanej. Jej początki sięgają roku 2003, 
kiedy powstała idea kontynuacji oraz poszerzenia 
zakresu usług rodzinnej �rmy Wielobranżowy 
Zakład Usługowy Jan Nowicki założonej w 1990 
roku

Ideą �rmy MARK jest kompleksowa obsługa, 
koordynacja oraz wykonanie zadań z zakresu 
inwestycji budowlanych. Zachowując przy tym 
należytą dbałość, jakość oraz bezpieczeństwo 
usług na każdym etapie jej realizacji włącznie z całą 
dokumentacją powykonawczą obiektów 
użyteczności publicznej oraz kompleksów 
mieszkaniowo-usługowych.
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Zaufanie

Jako Generalny Wykonawca realizujemy zadania 
inwestycyjne obejmujące kompleksową realizację 
robót budowlanych, instalacyjnych związanych           
z adaptacjami oraz remontami dla wielu 
inwestorów korporacyjnych. Zaufali nam m.in.:

    ALIOR BANK SA

    SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

    CRÉDIT AGRICOLE (dawniej LUKAS BANK S.A.)

    CITI BANK HANDLOWY S.A.

    RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

    BANK BPH S.A. (dawniej GE MONEY BANK S.A.)

oraz wiele innych.

Doskonała organizacja

To klucz do właściwej realizacji powierzonych nam 
zadań, do których zaliczamy:

    odpowiedzialna i doświadczona grupa
    kierownicza;

    odpowiednio wykwali�kowani pracownicy: 
    technicy, inżynierowie oraz pracownicy �zyczni;

    bogate własne zaplecze techniczne w postaci 
    maszyn i urządzeń;

    własna baza biurowo-magazynowa
    w Bydgoszczy;

    wysoka mobilność kadry pracowniczej oraz 
    zasobów technicznych (maszyn i urządzeń);

    stosowanie najnowszych technologii 
    informatycznych w pracach projektowych,
    wykonawczych oraz organizacji i planowania 
    działań  zasobami ludzkimi;

    błyskawiczna wymiana informacji z inwestorami 
    na każdym etapie realizacji prac.
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MARK S.C.
to gwarancja kompleksowej obsługi, koordynacji oraz 
wykonania zadań w zakresie inwestycji budowlanych.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Wiarygodność naszej �rmy potwierdza m.in. 
wieloletnie doświadczenie na rynku oraz 
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, konsekwencją czego jest stosowne 
ubezpieczenie. 

Ponadto:

    w ramach wykonywanych instalacji 
    przeprowadzamy wszystkie pomiary kontrolne;

    korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych
    i wiarygodnych dostawców;

    Na wszystkie usługi i materiały posiadamy 
    wymagane opinie, atesty oraz świadectwa
    dopuszczania do stosowania;

    udzielamy stosownych gwarancji własnych
    i producentów na zastosowane urządzenia
    w ramach realizacji prac zleconych naszej �rmie;

    gwarantujemy elastyczność organizacji
    prac włącznie z bezwzględnym dotrzymywaniem
    ustalonych terminów wykonywanych robót;

    dysponujemy odpowiednimi ubezpieczeniami
    całej �rmy: ubezpieczenie O.C., ubezpieczenie 
    budowy, gwarancje wad i usterek;

    stosujemy realne rynkowe ceny robót 
    i materiałów.

Gwarancja i serwis
Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, 
prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Przemyślana oferta

inwestycje budowlane

    przygotowanie dokumentacji technicznej;

    kompleksowa pomoc w uzyskaniu decyzji 
    administracyjnych;

    pomoc merytoryczna w zakresie projektów 
    oraz �nansowania inwestycji;

    kosztorysowanie inwestycji budowlanych;

    prace ogólnobudowlane, w tym 
    m.in. konstrukcyjne, wykończeniowe;

    adaptacja lokali w budynkach istniejących.

instalacje sanitarne

    instalacja klimatyzacji i wentylacji;

    instalacja centralnego ogrzewania, kotłownie;

    instalacje wodne;

    instalacje kanalizacyjne;

    instalacje gazowe.

instalacje elektryczne

    instalacje elektryczne;

    instalacje oświetlenia;

    instalacje zasilania rezerwowego (agregaty);

    instalacje odgromowe;

    instalacje sygnalizacji pożaru SAP;

    instalacje sieci strukturalnych;

    instalacje telewizji przemysłowej CCTV;

    instalacje sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

    prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia;

    instalacje automatyki budynków BMS, EIB;

    linie kablowe niskiego napięcia NN;

    instalacje oświetlenia ulicznego.

5

Projekty wiodące

CRÉDIT AGRICOLE

Francuska grupa �nansowa CRÉDIT AGRICOLE jest 
właścicielem LUKAS BANKU S.A. od 2001 roku.

W latach 2006-2008 zrealizowaliśmy dla naszego 
inwestora około 50 placówek Lukas Banku. Wysokie 
standardy prac budowlanych oraz szybkie terminy 
realizacji zaowocowały dalszą współpracą przy 
revampingu sieci placówek.

W związku z faktem zmiany strategii nazwa LUKAS 
BANKU S.A. została zamieniona na CRÉDIT 
AGRICOLE BANK POLSKA.

Od 2011 roku z sukcesami uczestniczymy                       
w procesie zmiany marki i reorganizacji placówek 
bankowych.

Czas realizacji placówki w zależności od jej stanu 
(zupełnie nowy lokal, czy istniejąca już placówka 
Lukas Banku), wynosił od 2 do 4 tygodni.

W ramach naszych prac realizujemy zadania 
inwestycyjne obejmujące kompleksową realizację 
robót budowlanych oraz instalacyjnych, takich jak: 
roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, instalację 
wentylacji i klimatyzacji, ponadto prace elektryczne 
i strukturalne.

Zaufanie, profesjonalizm...
MARK to doświadczony 
partner w branży budowlanej.
Zadowolenie inwestora przy realizacji 
kompleksowych zadań budowlanych 
placówek Lukas Banku S.A. 
zaowocowało na początku 2011 roku 
dalszą współpracą przy revampingu 
oddziałów pod marką Crédit Agricole.

ALIOR BANK SA

Jako Generalny Wykonawca placówek                          
ALIOR BANK SA zrealizowaliśmy zadania 
inwestycyjne obejmujące kompleksową realizację 
robót budowlanych oraz instalacyjnych 
związanych z adaptacjami i remontami placówek 
bankowych.

Od czerwca 2008 do końca grudnia 2008 roku,            
tj. w 7 miesięcy, oddaliśmy do użytku 70 placówek 
ALIOR BANKU SA. W drugim etapie budowy banku 
tj. od stycznia 2009 do grudnia 2009 oddaliśmy 
kolejne 70 placówek. Łącznie wykonaliśmy ponad 
140 obiektów bankowych w okresie 18 miesięcy.    
W dniu dzisiejszym naszych realizacji jest wiele 
więcej.

Zakres prac, przy różnym stopniu ich trudności, 
obejmował roboty: rozbiórkowe, wykończeniowe, 
instalację wentylacji i klimatyzacji a także prace 
elektryczne i strukturalne.

Błyskawiczna realizacja!
Od czerwca 2008 do końca grudnia 
2008 roku, tj. w 7 miesięcy, oddaliśmy 
do użytkowania 70 placówek 
Alior Banku SA.

Generalny Wykonawca
Pracujemy w systemie generalnego wykonawcy lub 
jako inwestor zastępczy (budowlany outsourcing inwestycyjny).

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

Od marca do kwietnia 2011 roku w imponującym 
tempie oddaliśmy do dyspozycji naszemu 
inwestorowi sieć placówek. SANTANDER 
CONSUMER BANK S.A. w przeciągu 3 dni 
otrzymywał do swojej dyspozycji placówki.

Nasze ekipy w szybkim tempie, przy zachowaniu 
wszystkich standardów realizacji prac 
budowlanych umożliwiły pracownikom obsługę 
klientów banku w warunkach, które wyznaczył 
inwestor. 

Kilkanaście ekip jednocześnie, w kilku etapach, 
pracując wg zaplanowanych przez pion 
kierowniczy zadań, oddawały kilkanaście placówek 
w ciągu 3 dni (14 placówek jednocześnie), razem    
54 placówki.

Główny cel naszych prac dla inwestora obejmował 
ekspresowy rebranding placówek banków,          
który z założenia umożliwiał pracownikom banku 
normalną pracę w okresie 3-4 dni od momentu 
wkroczenia naszych ekip budowlanych do danego 
lokalu. Wszystkie cele zostały zrealizowane zgodnie   
z planem.

Tytani pracy...
Sprinterskie cechy...
Firma MARK potrzebowała tylko 3 dni
do przygotowania placówki banku 
na przyjmowanie interesantów...

Imponujące tempo prac...
14 placówek oddanych do użytku 
w ciągu 3 dni!
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    CRÉDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA (Generalny
    Wykonawca Placówek Bankowych, obszar: 
    cały kraj)

    ALIOR BANK S.A. Warszawa (Generalny
    Wykonawca Placówek Bankowych, obszar: 
    cały kraj)

    LUKAS BANK S.A. Wrocław, Oddziały – 
    województwo: kujawsko-pomorskie, pomorskie,  
    łódzkie, zachodniopomorskie, wielkopolskie

    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. (Generalny
    Wykonawca Placówek Bankowych, obszar: 
    cały kraj)

    CITY BANK HANDLOWY O/Bydgoszcz

    RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. O/Bydgoszcz

    GE MONEY Bank Gdańsk, województwo:  
    pomorskie

    COSMOPOLITAN – 44 piętrowy 
    apartamentowiec, Warszawa ul. Twarda 2/4

    Apteka Arnika – Galeria Dekada Brodnica

    BLM Bydgoszcz, ul. Rupniewskiego – obiekt 
    usługowo-handlowy

    TELDAT Sp.J. Bydgoszcz, ul. Kijowska – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    PKP Cargo Logistics

    Hotel pod Orłem – Bydgoszcz

    ACTIC – Szwecja

    PHU ALMOT GNIEWKÓWIEC – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    ANNE MARII GROUP S.A. – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    DOWAT Sp. z o.o. – obiekt produkcyjno-biurowy

    Przedsiębiorstwo Handlowe PAPIRUS Sp. z o.o.

    Agencja Nieruchomości LOCUM

    ENEA S.A. O/Bydgoszcz

    S.M. ZJEDNOCZENI – spółdzielnia mieszkaniowa

    KOLG – Budynek Biurowy

    PASTEL – Budynek Biurowy

    Blok Mieszkalny Osowa Góra ul. Drozdów

    Biuro Komornika Sądu Rejonowego - Nakło
    nad Notecią

    Wytwórnia wyrobów z drutu GESSO Bydgoszcz

    Firma LOGO – Koronowo

    KODAK – salon wystawienniczy

    PEPSICO – magazyny i zaplecze socjalne

Wybrana lista klientów MARK S.C.

    Gmina Sadki – oświetlenie uliczne

    ADM - Administracja Domów Miejskich

    Państwowy Dom Pomocy Społecznej 
    w Bydgoszczy

    Dom dziecka w Trzemiętowie

    PESA – Pojazdy Szynowe Bydgoszcz

    PASACO Sp. z o.o. Solec Kujawski – budynki 
    biurowo-produkcyjne

    HYDRAPRESS – obiekty produkcyjne

    JACOBSEN Sp. z o.o. – obiekt biurowy

    D.G. POLSKA Sp. z o.o. – obiekt produkcyjno-
    biurowy

    Sklepy BIG STAR

    Sklepy GINO ROSSI

    Sklepy COLOR

    Sklepy HBH Bukowscy

    Sklepy HiMoutain

    Restauracja HOLLYWOOD 66

    Restauracja KARCZMA POLSKA

    Restauracja EL”AQUILA
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    Wykonawca Placówek Bankowych, obszar: 
    cały kraj)

    CITY BANK HANDLOWY O/Bydgoszcz

    RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. O/Bydgoszcz

    GE MONEY Bank Gdańsk, województwo:  
    pomorskie

    BLM Bydgoszcz, ul. Rupniewskiego – obiekt 
    usługowo-handlowy

    TELDAT Sp.J. Bydgoszcz, ul. Kijowska – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    PKP Cargo Logistics

    Hotel pod Orłem – Bydgoszcz

    ACTIC – Szwecja

    PHU ALMOT GNIEWKÓWIEC – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    ANNE MARII GROUP S.A. – obiekt 
    produkcyjno-biurowy

    DOWAT Sp. z o.o. – obiekt produkcyjno-biurowy

    Przedsiębiorstwo Handlowe PAPIRUS Sp. z o.o.

    Agencja Nieruchomości LOCUM

    ENEA S.A. O/Bydgoszcz

    S.M. ZJEDNOCZENI – spółdzielnia mieszkaniowa

    KOLG – Budynek Biurowy

    PASTEL – Budynek Biurowy

    Blok Mieszkalny Osowa Góra ul. Drozdów

    Biura Komornika Sądu Rejonowego

    Wytwórnia wyrobów z drutu GESSO Bydgoszcz

    Firma LOGO – Koronowo

    KODAK – salon wystawienniczy

    PEPSICO – magazyny i zaplecze socjalne

    Gmina Sadki – oświetlenie uliczne

Wybrana lista klientów MARK S.C.

    ADM - Administracja Domów Miejskich

    Państwowy Dom Pomocy Społecznej 
    w Bydgoszczy

    Dom dziecka w Trzemiętowie

    PESA – Pojazdy Szynowe Bydgoszcz

    PASACO Sp. z o.o. Solec Kujawski – budynki 
    biurowo-produkcyjne

    HYDRAPRESS – obiekty produkcyjne

    JACOBSEN Sp. z o.o. – obiekt biurowy

    D.G. POLSKA Sp. z o.o. – obiekt produkcyjno-
    biurowy

    Sklepy BIG STAR

    Sklepy GINO ROSSI

    Sklepy COLOR

    Sklepy HBH Bukowscy

    Sklepy HiMoutain

    Restauracja HOLLYWOOD 66

    Restauracja KARCZMA POLSKA

    Restauracja EL”AQUILA



MARK S.C.
ul. Grunwaldzka 231C

85-451 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 525 61 74

e-mail: info@�rmamark.pl
http: www.�rmamark.pl


