
 

Pochodną 

Oferowanie usług serwisowych urządze

dźwignicowych, które pozwalają

klientom utrzymywać ciągłość produkcji, 

podnosić jej wydajność oraz zwiększać 

poziom bezpieczeństwa załogi, poprzez 

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę 

urządzeń 

do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi 

go w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

zorientowanemu na najwyższą jakość.

Naszym celem

Oproject

w obowiązujących przepisach europejskich

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

sprzedażowe oraz obsługa Klienta. 

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

realizacji naszej wizji będzie cią

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

oraz duma i pewność siebie

NIP: 631

Pochodną naszych doświadczeń

Oferowanie usług serwisowych urządze

dźwignicowych, które pozwalają

klientom utrzymywać ciągłość produkcji, 

podnosić jej wydajność oraz zwiększać 

poziom bezpieczeństwa załogi, poprzez 

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę 

urządzeń - to najważniejsze cechy naszej działa

do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi 

w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

zorientowanemu na najwyższą jakość.

Naszym celem: doskonałość w biznesie

Oproject pracuje w oparciu o 

w obowiązujących przepisach europejskich

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

sprzedażowe oraz obsługa Klienta. 

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

realizacji naszej wizji będzie cią

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

oraz duma i pewność siebie
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy

naszych doświadczeń

Oferowanie usług serwisowych urządze

dźwignicowych, które pozwalają

klientom utrzymywać ciągłość produkcji, 

podnosić jej wydajność oraz zwiększać 

poziom bezpieczeństwa załogi, poprzez 

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę 

to najważniejsze cechy naszej działa

do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi 

w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

zorientowanemu na najwyższą jakość.

doskonałość w biznesie

pracuje w oparciu o 

w obowiązujących przepisach europejskich

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

sprzedażowe oraz obsługa Klienta. 

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

realizacji naszej wizji będzie cią

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

oraz duma i pewność siebie wśród naszych
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy

naszych doświadczeń jest: 

Oferowanie usług serwisowych urządze

dźwignicowych, które pozwalają naszym 

klientom utrzymywać ciągłość produkcji, 

podnosić jej wydajność oraz zwiększać 

poziom bezpieczeństwa załogi, poprzez 

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę 

to najważniejsze cechy naszej działa

do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi 

w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

zorientowanemu na najwyższą jakość. 

doskonałość w biznesie. 

pracuje w oparciu o standardy mające źródło 

w obowiązujących przepisach europejskich

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

sprzedażowe oraz obsługa Klienta.  

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

realizacji naszej wizji będzie ciągły rozwój 

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

wśród naszych
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy

 

Oferowanie usług serwisowych urządzeń 

naszym 

klientom utrzymywać ciągłość produkcji, 

podnosić jej wydajność oraz zwiększać 

poziom bezpieczeństwa załogi, poprzez 

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę 

to najważniejsze cechy naszej działalności.

Minimalizowa

Oprojec

poprzez 

w obsłudze Klienta, osiągnąć pozycję 

jednej z najbardziej renomowanych firm 

w branży. Ten cel jest możliwy 

do osiągnięcia dzięki profesjonalizmowi zespołu 

w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

 

standardy mające źródło 

w obowiązujących przepisach europejskich. Standardami 

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

gły rozwój 

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

wśród naszych pracowników.
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy

niezawodne usługi, profesjonalne doradztwo i troskę o zachowanie

lności. 

Minimalizowa

Oproject podejmuje wszelkie starania, aby 

poprzez zagwarantowanie solidności 

w obsłudze Klienta, osiągnąć pozycję 

jednej z najbardziej renomowanych firm 

w branży. Ten cel jest możliwy 

 jaki tworzy firma, dzięki wyposażeniu 

w odpowiednie narzędzia oraz dzięki zarządzaniu 

standardy mające źródło  

Standardami 

objęte są działania przygotowawcze, projektowe, serwisowe, 

Potwierdzeniem dokonywania postępów na drodze do 

gły rozwój Oproject, 

wzajemny szacunek w sieci naszych partnerów biznesowych 

pracowników. 
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy

o zachowanie wysokiej sprawności 

Minimalizowanie awaryjności

t podejmuje wszelkie starania, aby 

zagwarantowanie solidności 

w obsłudze Klienta, osiągnąć pozycję 

jednej z najbardziej renomowanych firm 

w branży. Ten cel jest możliwy 

jaki tworzy firma, dzięki wyposażeniu 
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Jesteśmy dobrzy w tym co robimy  

wysokiej sprawności 

nie awaryjności. 

t podejmuje wszelkie starania, aby 

zagwarantowanie solidności 

w obsłudze Klienta, osiągnąć pozycję 

jednej z najbardziej renomowanych firm 

w branży. Ten cel jest możliwy 

jaki tworzy firma, dzięki wyposażeniu 
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wysokiej sprawności 

t podejmuje wszelkie starania, aby 

zagwarantowanie solidności  

w obsłudze Klienta, osiągnąć pozycję 

jednej z najbardziej renomowanych firm  

w branży. Ten cel jest możliwy  

jaki tworzy firma, dzięki wyposażeniu  
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Serwisujemy urządzenia







W zakresie naszej oferty:









 







NIP: 631

Serwisujemy urządzenia

 suwnice natorowe, bramowe, 

podwieszane, hakowe 

i specjalistyczne

 żurawie warsztatowe

 wciągniki i wciągarki

 

W zakresie naszej oferty:

 konserwacje i przeglądy

stałe i doraźne

 przeglądy specjalne

 kontrola stopnia wykorzystania 

urządzeń (

 przygotowanie urządzeń do 

odbiorów UDT, udział w odbiorach

 montaże i demontaże urządzeń

oraz zmiana 

 rektyfikacje, montaże i demontaże 

torowisk jezdnych

 dostawy i montaże systemów zasilania 

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp)
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Serwisujemy urządzenia: 

suwnice natorowe, bramowe, 

podwieszane, hakowe 

specjalistyczne 

żurawie warsztatowe

wciągniki i wciągarki

W zakresie naszej oferty: 

konserwacje i przeglądy

stałe i doraźne 

przeglądy specjalne

kontrola stopnia wykorzystania 

urządzeń (RESURS

przygotowanie urządzeń do 

odbiorów UDT, udział w odbiorach

 

 

 

 

montaże i demontaże urządzeń

oraz zmiana ich lokalizacji

rektyfikacje, montaże i demontaże 

torowisk jezdnych  

dostawy i montaże systemów zasilania 

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp)
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suwnice natorowe, bramowe, 

podwieszane, hakowe  

żurawie warsztatowe 

wciągniki i wciągarki 

konserwacje i przeglądy,  

przeglądy specjalne 

kontrola stopnia wykorzystania 

RESURS) 

przygotowanie urządzeń do 

odbiorów UDT, udział w odbiorach

 

  

 

 

 

 

 (projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT)

montaże i demontaże urządzeń

lokalizacji 

rektyfikacje, montaże i demontaże 

 

dostawy i montaże systemów zasilania 

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp)
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Posiadane uprawnienia:

suwnice natorowe, bramowe, 

kontrola stopnia wykorzystania 

odbiorów UDT, udział w odbiorach 

 prace serwisowe planowane

 wymiana części eksploatacyjnych

 serwis w przypadku awarii

 pomiary elektryczne

 pomiary geodezyjne

 modernizacje

(projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT)

montaże i demontaże urządzeń  

rektyfikacje, montaże i demontaże  

dostawy i montaże systemów zasilania 

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp)
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Posiadane uprawnienia:

race serwisowe planowane

wymiana części eksploatacyjnych

serwis w przypadku awarii

pomiary elektryczne 

pomiary geodezyjne 

modernizacje i naprawy

(projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT)

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp)
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Posiadane uprawnienia:

race serwisowe planowane -  

wymiana części eksploatacyjnych

serwis w przypadku awarii  

naprawy 

(projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT)

(szynoprzewody, firany kablowe, prowadniki kablowe itp) 
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Posiadane uprawnienia: UD-07-100

wymiana części eksploatacyjnych 

(projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT)
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100-P/1-17 

(projektowanie i uzgadnianie dokumentacji w UDT) 
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 dostawy części zamiennych

podzespołów i urządzeń

 dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny)

 

 remonty 

i podzespołów urządzeń 

(przekładnie, zestawy kołowe

wciągniki

 szkolenia stanowiskowe 

 

NIP: 631

dostawy części zamiennych

podzespołów i urządzeń

dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny)

remonty i regeneracje 

i podzespołów urządzeń 

rzekładnie, zestawy kołowe

wciągniki, silniki, zwalniaki

szkolenia stanowiskowe 
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dostawy części zamiennych

podzespołów i urządzeń 

dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny)

i regeneracje części 

i podzespołów urządzeń  

rzekładnie, zestawy kołowe

, silniki, zwalniaki

szkolenia stanowiskowe  
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dostawy części zamiennych mechanicznych i 

 

dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny)

części  

 

rzekładnie, zestawy kołowe, 

, silniki, zwalniaki i inne) 
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mechanicznych i elekt

dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny)
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lektrycznych (w tym szaf 

dostawy osprzętu (trawersy, haki, zawiesia, liny) 
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ycznych (w tym szaf 
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ycznych (w tym szaf sterowniczych
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sterowniczych), 
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Oproject Michał 
 

 

Internet

 

 

Adres 

 

 

Osoby kontaktowe

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

NG Bank Śląski S.A.

INGBPLPW

NIP: 631

Oproject Michał Ochendowski
 

 

Internet 

 

 

 

 

kontaktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NG Bank Śląski S.A.

INGBPLPW  

NIP: 631-237-71-72| REGON: 364644698 | biuro@oproject.pl | http://oproject.pl

Ochendowski 
 NIP: 631

 REGON: 364644698

  

 biuro@oproject.pl

 http://oproject.pl

 ul. Mickiewicza 17

 44

 

 Michał Ochendowski

  

  

 Karolina Dąbrowska

 

 

 Bartłomiej Szpakowski

  

  

  

NG Bank Śląski S.A.  97 1050 1285 1000 0091 1332 1179

 PL 97 1050 1285 1000 0091 1332 1179
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NIP: 631-237

REGON: 364644698

 

biuro@oproject.pl

http://oproject.pl

ul. Mickiewicza 17

44-120 Pyskowice

Michał Ochendowski

 

 

Karolina Dąbrowska

  

  

Bartłomiej Szpakowski

 

 

 

97 1050 1285 1000 0091 1332 1179

PL 97 1050 1285 1000 0091 1332 1179
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237-71-72 

REGON: 364644698 

biuro@oproject.pl 

http://oproject.pl  

ul. Mickiewicza 17 

120 Pyskowice 

Michał Ochendowski 

 533-

 m.ochendowski@oproject.pl

Karolina Dąbrowska 

 570-

 k.dabrowska@oproject.pl

Bartłomiej Szpakowski 

 530-

 b.szpakowski@oproject.pl

   

97 1050 1285 1000 0091 1332 1179

PL 97 1050 1285 1000 0091 1332 1179
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-970-007 

m.ochendowski@oproject.pl

-146-249 

k.dabrowska@oproject.pl

 

-680-736 

b.szpakowski@oproject.pl

 

97 1050 1285 1000 0091 1332 1179 

PL 97 1050 1285 1000 0091 1332 1179
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m.ochendowski@oproject.pl 

k.dabrowska@oproject.pl 

b.szpakowski@oproject.pl 

 

PL 97 1050 1285 1000 0091 1332 1179 
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