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Firma  PROFI  Zarządzanie  Nieruchomościami oferuje  usługi  w  zakresie  zarządzania  
i administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Misją firmy jest zarządzanie 
nieruchomościami poparte pełnym zaangażowaniem, sumiennością i uczciwością. 
Nasze działania pozbawione są stereotypów i rutyny, przez co gwarantujemy efektywniejsze 
gospodarowanie Państwa nieruchomością.

Profesjonalna obsługa oraz zadowoleni Klienci to główny cel jaki wyznacza sobie nasza firma.
Pracownicy  firmy  PROFI  posiadają  wieloletnie  doświadczenie  w  zarządzaniu 
nieruchomościami  oraz  cały  czas  doskonalą  swoją  wiedzę  i  umiejętności  poprzez  udział  
w specjalistycznych szkoleniach zawodowych.

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się 
do  obniżenia  kosztów  ponoszonych  przez  właścicieli,  gwarantują  poprawę  stanu 
technicznego  obiektów  oraz  wysoką  jakość  usług  związanych  z  administrowanymi 
budynkami.

Kompleksowe zarządzanie nieruchomością w firmie PROFI to:

 dostęp do e-kartoteki,
 prowadzenie spraw administracyjno – eksploatacyjnych,
 obsługa techniczna obiektu,
 obsługa finansowo-księgowa, 
 sporządzanie planów zarządzania nieruchomości.

Nasze atuty to przede wszystkim:

 licencjonowani zarządcy nieruchomości,
 jasna i przejrzysta umowa o zarządzanie,
 stała troska o nieruchomości naszych Klientów,
 doświadczony, ambity zespół.

Zakres usług prowadzonych przez firmę PROFI to:

 realizacja oczekiwań właścicieli,
 sporządzanie budżetu nieruchomości na podstawie analizy nieruchomości,
 bieżące utrzymanie i eksploatacja,
 prowadzenie spraw finansowych,
 obsługa techniczna i inwestycyjna nieruchomości.



Firma PROFI zapewnia:
 konkurencyjne ceny usług,
 pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką nieruchomości,
 udział właścicieli w podejmowaniu istotnych decyzji,
 racjonalne  gospodarowanie  funduszami  zapewniające  minimalizację  kosztów 

utrzymania,
 miłą i fachową obsługę. 

Działalność firmy jest ukierunkowana na realizację celów przedstawionych przez właściciela 
(współwłaścicieli). W przypadku wielości celów, firma proponuje ich kolejność realizacji 
z uzasadnieniem opartym na ekonomii, wiedzy technicznej, możliwościami finansowymi 
właściciela (współwłaścicieli).

Jednym z wiodących zadań firmy jest bieżące utrzymanie nieruchomości w celu zapewnienia 
użytkownikom racjonalnego jej wykorzystania. Bieżące utrzymanie nieruchomości obejmuje:
 

 konserwację  instalacji  centralnego  ogrzewania,  wody,  kanalizacji,  gazu,  instalacji 
elektrycznej, anten i domofonu w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,

 utrzymanie porządku i czystości w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, 
 sprawdzenie drożności kanałów wentylacji grawitacyjnej i dymowej oraz sprawdzenie 

szczelności instalacji gazowej, 
 przeglądy techniczne budynku narzucone obowiązującym prawem,
 ubezpieczenie nieruchomości. 

Firma prowadzi  wydzieloną księgowość  dla  każdej  nieruchomości.  Naliczanie  zaliczek jest 
wynikiem  ponoszonych  kosztów  na  danej  nieruchomości.  W  celu  zapewnienia  płynności 
finansowej  prowadzona  jest  windykacja  należności.  Wszystkie  operacje  finansowe  są 
bezgotówkowe,  poprzez  uzgodniony  bank  i  wskazane  konto.  Każda  wypłata  z  funduszu 
remontowego jest  uzgodniona ze współwłaścicielami (właścicielem) nieruchomości.  Firma 
zapewnia profesjonalne prowadzenie spraw finansowych. 

Przeprowadzane  remonty  lub  modernizacje  budynków  wymagają  nadzoru  osób 
posiadających uprawnienia budowlane celem zapewnienia prawidłowego wykonania robót 
oraz słuszności ponoszonych kosztów. W uzgodnieniu z właścicielem lub współwłaścicielami 
firma zapewnia wyżej wymienioną usługę oraz jej sumienne i rzetelne wykonanie.

E-kartoteka  (Internetowa  kartoteka  użytkownika  lokalu)  to  moduł,  w  którym  można 
sprawdzić rozliczenia wpłacanych przez siebie zaliczek. Każdy klient naszej firmy otrzymuje 
login i hasło do systemu e-Kartotek na zawiadomieniu o wysokości zaliczek. W e-Kartotece 
znajdziesz:



- listę swoich wpłat i bieżące saldo (koszty zarządu wraz z mediami oraz fundusz remontowy)
- historię dokonanych przez siebie wpłat
- wyszczególnienie wysokości opłat miesięcznych (naliczenia)
- numery rachunków bankowych na które należy dokonać wpłat.

PRZYKŁAD E-KARTOTEKI
LOGIN: profizarzadzanie@gmail.com   HASŁO: test 
Zaloguj się na naszej stronie www.profizarzadzanie.pl 

Jako wynagrodzenie za zarządzanie proponujemy Państwu stawkę  0,55 zł/m2. Dodatkowo 
informujemy, że po otrzymaniu sprawozdania finansowego za 2013 r. od dotychczasowego 
zarządcy  przeanalizujemy  szczegółowo  koszty  związane  z  eksploatacją  budynku  (koszty 
zarządu) i poczynimy wszelkie starania aby zaliczka ta została zmniejszona. 

Dodatkowo  wychodząc  naprzeciw  Państwa  oczekiwaniom  możemy  zatrudnić  na  umowę 
zlecenie, osobę wskazaną przez współwłaścicieli  do utrzymywania czystości i  porządku na 
nieruchomości  wspólnej.  Jeśli  nie  będzie  zainteresowania  w  tej  kwestii  ze  strony 
mieszkańców, możemy Państwu zaproponować usługi firm, z którymi współpracujemy. Ze 
względu na lokalizację Państwa nieruchomości  możemy zaproponować tylko jedną firmę, 
która  posiada  odpowiednie  zaplecze  oraz  osoby  obsługujące  ten  rejon  miasta  Zabrze.  
Przy zakresie:  mycie klatek 2 razy w miesiącu , zamiatanie raz w tygodniu , obsługa terenu 
zewnętrznego  ( w tym odśnieżanie dojścia do budynku, przed budynkiem główny chodnik 
oraz dojście do parkingu, bez odśnieżania miejsc parkingowych, w okresie wiosna – jesień 
trzy  koszenia  trawników  )  stawka  wynosiłaby  0,40  –  0,42  zł/m2 



przy zwiększeniu częstotliwości  mycia klatek  schodowych do jednego w tygodniu  stawka 
0,48 zl/m2. 
Jednak  szczegółowy  zakres  oraz  częstotliwość  wykonywania  ustalonych  czynności  jak 
również stawka może zostać ustalona na spotkaniu z Państwa wspólnotą .

W celu ustalenia szczegółów współpracy oraz umówienia się na spotkanie w dogodnym dla 
Państwa terminie i miejscu prosimy o kontakt telefoniczny (Grzegorz Wilpert 733 868 611 ; 
Łukasz Stronk 733 868 612) bądź e-mailowy (biuro@profizarzadzanie.pl).
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