
www.pdinvest.pl                                                                            tel. 792-363-493 

WITAMY 



www.pdinvest.pl                                                                            tel. 792-363-493 

Szanowni Państwo, 
 

Naszą misją jest współtworzenie z Państwem                                     

miejsc rozwijających horyzonty, służących ciągłemu rozwojowi.            

Ten zaś prowadzi prosto do sukcesu.  

Nasi Klienci od lat są świadomi dokonywanych wyborów.            

Współpracujący z nami zyskują gwarancję jakości i rzetelności.  

Stawiając na najlepszych pracowników, najlepsze materiały                

oraz zasady najlepszych praktyk ofiarowujemy Państwu 

najlepsze aranżacje.  

Wspólnie z Państwem stawiamy na rozwój i sukces.  

 

 

Tomasz Perkowski 
Tomasz Perkowski 

Właściciel 
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Nasza wiarygodność i Państwa satysfakcja  jest 

źródłem wspólnego sukcesu.  

Od wielu lat jesteśmy wierni podstawowym 

zasadom i wartościom. Otwarta i rzetelna 

komunikacja oraz elastyczność i indywidualne 

podejście do potrzeb Klienta stanowią fundamenty 

współpracy. 

Zaufało nam wiele dużych i małych firm. Nasza 

otwartość, kreatywność i nieszablonowe podejście 

do Klienta rozwija możliwości i pozwala 

dopasowywać ofertę do indywidualnych potrzeb. 

Tworzymy grupę kilkudziesięciu profesjonalistów                    

o zróżnicowanych kompetencjach i umiejętnościach.  

Łączy nas wspólny cel jakim jest satysfakcja Klienta. 

DLACZEGO CIESZYMY SIĘ ZAUFANIEM 

Nasze doświadczenie pozwala nam dostosować się do specyfiki 

Klientów i ich potrzeb. 

Podczas realizacji inwestycji wspólnie z Państwem i innymi uczestnikami 

projektu chcemy tworzyć jeden, zaangażowany, skuteczny zespół. 

Jesteśmy skuteczni, potrafimy działać pod presją czasu. 

Aktywnie uczestniczymy w procesie 

rozwoju naszych Partnerów Biznesowych. 

Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, Kodeksu Etycznego 

i zasad BHP. 

Filarem naszej firmy są ludzie - jesteśmy tak solidni jak są nasi Pracownicy. Przez wiele lat 

udało nam się nawiązać współpracę i z powodzeniem utrzymać wieloletnie relacje z wieloma 

Klientami jaki Dostawcami. Dzięki temu, że zaufaliśmy najlepszym dostawcom produktów          

i materiałów my również cieszymy się zaufaniem najlepszych firm na rynku. 

Do współpracy podchodzimy lojalnie - zależy nam na nawiązywaniu 

dobrych, długoterminowych relacji z Klientem. 
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OFERTA 
 

Prace budowlane  

Wizytówką naszej firmy jest  

wysoka jakość prac i stosowanych 

materiałów. Prowadzimy pełną 

koordynację inwestycji. Szanując czas 

naszych Klientów organizujemy 

dostawę wszelkich niezbędnych 

materiałów.  

Naszym atutem jest terminowość. 

Podejmujemy wszelkie wyzwania, 

zarówno nietypowe , skomplikowane 

projekty, jak i remodelingi  małych 

punktów usługowych i biur. 

 

 

Prace instalacyjne 

Wykonujemy dla naszych Klientów 

instalacje elektryczne, niskoprądowe, 

teleinformatyczne, klimatyzacyjne, 

hydrauliczne, przeciwpożarowe,             

a także systemy kontroli dostępu. 

Prowadzimy serwis instalacji, a także 

wykonujemy pomiary powykonawcze i 

okresowe.  

 

Aranżacje wnętrz 

Wykonujemy kompleksowe projekty 

przestrzeni biurowej i mieszkaniowej, 

dostosowane  do indywidualnych 

potrzeb Klienta. 

Nasza kreatywność pozwala na 

realizacje nawet najbardziej 

nietypowych i nowatorskich aranżacji. 

Dla nas nie ma trudnych wyzwań. 
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NASZE REALIZACJE 

Wykonaliśmy już wiele projektów dla dużego grona zadowolonych inwestorów zarówno 

prywatnych, jak i korporacyjnych. Wraz z naszymi Klientami odczuwamy satysfakcję z kolejnych 

zakończonych sukcesem zleceń wykonania projektów, remontów, kompleksowego wykończenia 

domów i mieszkań, a także budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz biur.  

 

NASZYMI KLIENTAMI SĄ : 
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NASZE ZASADY WSPÓŁPRACY 

Z PARTNERAMI HANDLOWYMI 

PD Invest udostępnia Klientom pełne i kompleksowe informacje na temat 

realizowanej inwestycji, umowy oraz dokumentacje techniczne, które zostały przez 

Strony ustalone. 

Nie podejmujemy się realizacji projektów, co do których mogłyby pojawić się 

uzasadnione wątpliwości, że nie będziemy w stanie wykonać ich planowo i 

profesjonalnie. 

Realizujemy inwestycje w sposób nieuciążliwy zarówno dla Klienta, jak również 

innych osób postronnych lub firm będących najemcami tego samego budynku. 

Współpracujemy z innymi wykonawcami inwestycji mając na uwadze zawsze dobro 

Klienta. 

Prowadzimy prace zgodnie z umową zawartą z Klientem, na bieżąco informując Go 

o zakresie prowadzonych prac i zdarzeniach mogących wpłynąć na jakość bądź 

terminowość inwestycji. 

Umożliwiamy Klientowi wstęp na teren prowadzonych prac, jednocześnie 

weryfikując bezpieczeństwo takich wizyt podczas kolejnych etapów realizacji 

inwestycji. 

Przestrzegamy wszelkich obowiązujących w danym kraju przepisów, w tym 

przepisów BHP. 

Posiadamy pełne ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo naszemu Klientowi. 

Stosujemy wyłącznie bezpieczne materiały, posiadające niezbędne certyfikaty. 

W przypadku konfliktów w procesie inwestycji podejmujemy kroki by dojść do 

porozumienia w sposób umożliwiający Stronom mediacje. 

Zobowiązujemy się do rzetelnej i uczciwej współpracy z Dostawcami, tworzenia 

atmosfery zaufania do swoich intencji i działań. 

 

Prowadzimy proces rekrutacji w sposób przejrzysty dla obu 

Stron. Nie dyskryminujemy Kandydatów ze względu na płeć, 

narodowość, rasę, tożsamość płciową, wyznanie, wiek - 

jedynym kryterium ocenianym podczas rekrutacji są 

kompetencje Kandydata. 

Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa pracy oraz 

BHP. Tego też wymagamy od Pracowników. 

Pracownicy podlegają ocenie ich pracy oraz procesowi 

podwyższania ich kwalifikacji. Szkolenia specjalistyczne są 

ważnym i niezbędnym elementem rozwoju Pracowników. 

Posiadamy jasny, uczciwy system wynagradzania i 

premiowania swoich Pracowników.  

PD Invest zobowiązuje do przestrzegania Zasad Dobrych 

Praktyk zarówno wobec Pracowników firmy, jak i wszystkich 

Podwykonawców. 

 

Z PRACOWNIKAMI 



P D  I n v e s t  To m a s z  Pe r k o w s k i               
 

ul. Czerwona Droga 3/6, 

02-496 Warszawa 

NIP. 722-115-21-72 

REGON: 052222898 
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Kontakt:   

Tomasz Perkowski 
Właściciel 

tp@pdinvest.pl 

tel. 792 363 493 

Marta Perkowska 
Koordynator Projektu 

mb@pdinvest.pl 

tel. 793 228 062 


