Elżbieta Pustelnik
W trakcie praktyki na uprawnienia budowlane.
Kosztorysant
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych od października 2014.

Doświadczenie zawodowe
LP

OBIEKT

ZAKRES

1.

Inwestycje miejskie

Koordynowanie i rozliczanie robót.
Zakres:
-oszacowanie przedmiotu zamówienia,
- uruchomienie procedury przetargowej,
- koordynowanie robót pod względem jakości, zgodności z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
-opracowywanie kosztorysów na roboty zamienne,
- rozliczenie inwestycji.
Rozliczenie budowy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- pozyskiwanie wykonawców,
- sporządzenie kosztorysów dla kolejnych etapy budowy,
- rozliczenie wykonawcy na podstawie kosztorysu
powykonawczego lub ryczałtowo,
- negocjowanie cen z dostawcami,
- gromadzenie dokumentacji powykonawczej.

2.

Przebudowa budynku przy ul. T. Boya
Żeleńskiego w Katowicach na
Budynek Produkcyjno-Magazynowy z
Zapleczem Administracyjnym dla
firmy MONAT
Ul.. Boya Żeleńskiego 108
40-750 Katowice

3.

Modernizacja gospodarki ściekowej
dla miasta Gliwice – Sośnica , Ligota
Zabrska

Rozliczenie wg standartów FIDC.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- pozyskiwanie ofert od podwykonawców,
- negocjowanie cen,
- przygotowanie kosztorysów na roboty dodatkowe,
- comiesięczne rozliczenia,
- gromadzenie dokumentacji powykonawczej

4.

Modernizacja gospodarki ściekowej
dla miasta Gliwice – Kozilesko

Rozliczenie wg standartów FIDC.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- pozyskiwanie ofert od podwykonawców,
- negocjowanie cen,
- przygotowanie kosztorysów na roboty dodatkowe,
- comiesięczne rozliczenia,
- gromadzenie dokumentacji powykonawczej

INWESTOR/
ZAMAWIAJĄCY

ROK REALIZACJI

Urząd Miasta Tychy

08.2007 - nadal

Wielobranżowa i
Projektowa sp. z o.o.
MONAT,
ul Przyrodników 19;
40-289 Gdańsk

07.2014 – 07.2016

Wartość Kontraktu – ok. 5 mln PLN
Urząd Miasta Gliwice /
Hydrobudowa Włocławek

Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla następujących tematów
1. Przebudowa budynku dworca w Wiśle - Inwest Projekt – 2017
2. Budowa budynków wielorodzinnych Kraków ul. Stawowa – QS System - 2017
3. Adaptacja budynków przy ul. Raciborskiej w Katowicach na cele siedziby Kolei Śląskich – APPA Jan Pudło -2016
4. Termomodernizacja Przedszkola nr 17 w Tarnowskich Górach - Inwest Projekt – 2016
5. Budynek magazynowo – garażowy Izby Celnej w Katowicach – MTJ Budownictwo - 2016
6. Budowa wiaty gospodarczej i komina kotłowni oraz przebudowa budynków gospodarczych na kotłownie, zaplecze
socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu – APPA Jan Pudło -2016
7. Renowacja podwórek Ruda Śląska – APPA Jan Pudło – 2016
8. Wycena na potrzeby ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego i przyczyn uszkodzeń budynku administracyjno - biurowego na terenie
SPYRA – PRIMO – MTJ Budownictwo 2016
9. Budowa oczyszczalni ścieków w gminie HUTKI – APPA Jan Pudło - 2015
10. Remont mieszkania Bielsko – Biała – Inny wymiar - 2015
11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Cieszynie – Inny wymiar -2015
12. Przebudowa budynku przy siedzibie Straży Miejskiej na noclegownię dla ośmiu kobiet w Rudzie Śląskiej– APPA Jan Pudło – 2014
13. Remont budynku usługowego w Katowicach – KONIOR – 2014
14. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum w Zborowskie gmina Ciasna – APPA Jan Pudło -2013

