
Zlecenia na
wykonanie
ekspertyz

przyjmujemy:

telefonicznie pod nr:

(22) 827 68 93,
kom. 781 550 228

osobiście lub listownie
na adres:

Stowarzyszenie
Inżynierów

i TechnikówPrzemysłu
Materiałów Budowlanych

„ZOR”
Warszawski Dom
Technika box 19

ul. Czackiego 3/5 lok. 115,
00 - 043 Warszawa

pocztą elektroniczną na adres:

zor@sitpmb.pl

Zapraszamy
na naszą stronę
www.sitpmb.pl

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” jest jednostką Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-ników Przemysłu Materiałów Budowlanych, powołaną na podstawie decyzji MinisterstwaFinansów z 26 czerwca 1968 r., a swoją działalność rozpoczął 1 września 1968 r.Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 października 1970 r.– ZOR został uznany za jednostkę uprawnioną do wydawania ocen i opinii dla jednostek resor-tu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. W okresie 50-letniej działalności dali-śmy się poznać jako wiarygodni partnerzy, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie, god-nym Naczelnej Organizacji Technicznej.
Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa

„ZOR”

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

NOT

Zakres wykonywanych usług eksperckich:
► Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w zakresie:• materiałów budowlanych oraz szkła i ceramiki;• spoiw i kruszyw, zaczynów i zapraw oraz betonów;• robót kamieniarsko-budowlanych i wyrobów z kamienia;• pokryć dachowych, prac dekarsko-blacharskich i okien

połaciowych;• stolarki otworowej i podłóg;• materiałów termoizolacyjnych;• instalacji wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych
i kanalizacyjnych;• wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych;• instalacji elektrycznych;• mykologii (odgrzybiania);• i inne.
► Okresowe kontrole techniczne budynków
► Opracowania opinii technicznych oraz ekspertyz drogowychi budowlanych dotyczących badania konstrukcji murowanychi stalowych – także w obiektach zabytkowych
► Inwentaryzacja budynków i dróg przy planowanychinwestycjach
► Nadzory robót budowlanych (w zakresie: konstrukcjibudowlanych, dachów, drogowym, rewitalizacji zieleni,instalacji i sieci sanitarnych, w tym gazowych, instalacjii sieci elektrycznych, robót górniczych itp.)
► Kierowanie i nadzór nad pracami budowlanymi
► Rozliczanie kosztów inwestycji budowlanych, kosztorysybudowlane i drogowe oraz wycena maszyn, urządzeńoraz środków transportu i innych ruchomości
► Kosztorysy oraz wycena nieruchomości
► Audyty energetyczne
► Odbiory mieszkań w imieniu klienta oraz obmiary technicznebudynków i lokali
► Opinie, ekspertyzy oraz projektowanie zabezpieczeńi renowacji obiektów zabytkowych
► Projekty osuszania zawilgoconych budynków

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszystkie pytania
dotyczące naszych usług.


