PREZENTACJA FIRMY ARCHICE

Styczeń 2016 rok.
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Myśl przewodnia naszej firmy:
„Realizujemy Twój sukces!”

1.

WPROWADZENIE

Konsulting to szeroka skala usług, od opracowywania strategii firmy, zarządzanie finansowe,
zarzadzanie ryzykiem aż po zarządzanie kapitałem ludzkim, ale także szeroko pojęte doradztwo
inwestycyjne. To bardzo duża odpowiedzialność, której my się nie boimy, gdyż nasze wieloletnie
doświadczenie i profesjonalizm dają nam i Państwu pewność SUKCESU!
Działamy na rynku już od 1998 roku. Współpracowaliśmy z najlepszymi firmami konsultingowymi na
świecie takimi jak: Ernst&Yang, Scott Wilson, PM GROUP, ECORYS.
Pomagamy naszym klientom wykorzystywać okazje, poprawiać wyniki biznesowe i realizować swój
potencjał.
Nasz profesjonalizm został doceniony w ogólnopolskim konkursie na najlepszą firmę projektowo
konsultingową i odznaczony w roku 2015 prestiżową nagrodą „LAUERA EKSPERTA“.

2.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Zespół ARCHICE tworzą wysokiej klasy specjaliści w zakresie doradztwa finansowego, doświadczeni w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych konsultanci oraz projektanci posiadający wieloletnie
doświadczenie w zakresie obsługi projektów UE oraz zewnętrznych mechanizmów finansowych – od
opracowania aplikacji, budowania partnerstwa, poprzez realizację projektu, jego rozliczenie i ewaluację.
Specjalizujemy się w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej
zarówno z programów regionalnych jak i z EFRR.
Firma ARCHICE specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie inwestycyjnym zarówno dla sektora
publicznego, samorządów, jak i przedsiębiorców prywatnych. Posiada doświadczenie we wsparciu
inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od etapu przygotowania i analiz tj. koncepcji,
opracowania studium wykonalności, analizy opłacalności inwestycji i projektowania poprzez realizację
i nadzór nad jej przebiegiem, rozliczenie zadania inwestycyjnego po monitoring i sprawozdawczość
porealizacyjną.
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3.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Doradzamy w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej jak i w zarządzaniu strategicznym.
Przygotujemy kompleksowe analizy dotyczące inwestycji jak i otoczenia w jakim Państwo działacie.
Posiadamy także doświadczenie w zakresie sporządzania biznes planów, a także w pozyskiwaniu
i kompleksowej obsłudze dotacji unijnych, w ich rozliczaniu oraz promocji.
Łączymy wiedzę na temat realizacji dużych projektów inwestycyjnych ze znajomością i wymogami
lokalnego rynku oferując swoim klientom optymalne rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji.

Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję:


Terminowości.



Elastycznego i praktycznego podejścia do klienta.



Najlepszych specjalistów o zróżnicowanych zdolnościach oraz wieloletnim doświadczeniu.



Ustalonych procedur oraz systemu zarządzania.

Nasze atuty:


Innowacyjne podejście do klienta.



Kompleksowy charakter usługi.



Integracja szerokiej palety specjalistycznych usług w jedną.



Przeniesienie na rynek MSP i mniejszych JST produktu zarezerwowanego dotychczas
wyłącznie dla dużych klientów korporacyjnych.



Cena oferowanej usługi.
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Nowoczesna i elastyczna formuła współpracy.



Skuteczność w realizacji zadań.

Marka ARCHICE jest rozpoznawana i kojarzona wśród klientów i konkurencji, jako firma gwarantująca
jakość w zakresie usług inżynieryjnych i konsultingowych w całej Polsce.
ARCHICE Sp z o.o. Sp. K w Szczecinie jest wiodącą firmą konsultingową, która wspiera Inwestorów od
„pomysłu inwestycyjnego” poprzez:


analizy ekonomiczne i finansowe opłacalności inwestycji (oraz due diligence) odpowie na
pytanie o zasadność i rentowność realizacji inwestycji,



tworzy montaż finansowy,



wspiera z sukcesem w pozyskaniu środków zewnętrznym w tym z funduszy Unii Europejskiej,



opracowuje strategię – wizję – misję ,



uzyska niezbędne decyzje administracyjne,



wesprze w procedurze wyboru wykonawcy,



będzie czuwać nad realizacją inwestycji.



poprowadzi zamawiającego przez szereg procesów oraz doradzi w skomplikowanych
sytuacjach.

ARCHICE posiada duże doświadczenie w realizacji projektów konsultingowych współfinansowanych
przez Unię Europejską w Polsce, na przykład takich jak:


Pomoc centralnym oraz lokalnym władzom w Polsce w zakresie oceny oraz opracowania
technicznych i finansowych studiów wykonalności dla projektów finansowych w ramach
Funduszy Strukturalnych.



Obsługa inwestorów prywatnych (dużych i średnich przedsiębiorców) w zakresie aplikowania i
uzyskania dofinansowania oraz realizacji i sprawozdawczości.

Metodyka naszej pracy:


Spotkanie z zamawiającym polegające na omówieniu szczegółów pracy.



Ustalenie harmonogramu działania.
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4.



Powołanie wyspecjalizowanych pracowników,
nadzorującego prace nad projektem.



Konsultacje z zamawiającym w celu omówienia napotkanych możliwości kierowania projektem.



Weryfikację postępów pracy przez kierownika zespołu.



Zakończenie projektu potwierdzone protokołem odbioru.

oraz

wyłonienie

kierownika

zespołu

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

Firma Archice Sp. o.o. Sp. K. poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego do poziomu POUFNE .
W chwili obecnej część pracowników naszej firmy posiada dostęp do informacji niejawnych w wyższych
klauzulach niż zastrzeżone i poufne. W naszej firmie zatrudniony jest Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych.
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5.

DOŚWIADCZENIE

Z zakresu Studium Wykonalności i analiz Opłacalności Inwestycji
Opracowaliśmy wiele Studiów Wykonalności dla różnego rodzaju inwestycji w tym między innymi:
1. Ocena i weryfikacja dla Komisji Europejskiej projektów np.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i
86 Gdańsk - Cieszyn na odcinku od Autosalonu Toyota do południowej granicy miasta Tychy”
Wartość Ocenianego Projektu to 269 234 531,00 PLN
2. Ogólna ocena atrakcyjności inwwestycyjnej oraz Studium Wykonalności dla terenów:
a. Malbork ul. Daleka obr. 5 teren dawnego Makopu za Kanałem Ulgi, powierzchnia 7
5636 ha
b. Malbork ul. Daleka obr. 7 Park Inwestycyjny, powiwerzchnia 10 4148 ha
3. Opracowanie PFU dla stworenia w Szczecinie STREF Ekonomicznych Trzebusz Dunikowo
oraz STOŁCZYN. ( wartośc projektu – 69 MLN PLN
4. Studium Wykonalności dla Koncepcji programowej drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe
Miasteczko-Legnica – A4 bez węzła autostradowego.- wartość kontraktu 2,7 mld. PLN
5. Studium Wykonalności dla projektu Port Lotniczy Szczecin-Goleniów - rozbudowa i
modernizacja infrastruktury portu. - 119 830 000 PLN
6. Studium Wykonalności dla Poprawy spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez
przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej,
Arkońskiej i Spacerowej Etap I i II w Szczecinie- 81 mln PLN
7. Studium Wykonalności: Przebudowa Autostrady Poznańskiej wraz z obiektami mostowymi i
infrastrukturą podziemną w Szczecinie – wartość inwestycji 205 mln. PLN
8. Studium Wykonalności :Budowa urządzeń ograniczeń emisję par benzyn do powietrza
atmosferycznego w porcie Gdynia - 35 mln PLN
9. Przebudowa odcinka ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu jako transgranicznej drogi turystycznej
na wyspie UZNAM.”- Inwestor Miasto Świnoujścia. Wartość otrzymanego dofinansowania ok.
2,5 mln Euro
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10. Studium Wykonalności dla projektu "Przebudowa układu drogowego dla wyspy Łasztownia i
Kępy Parnickiej. II etap- Opracowanie pełnego Studium Wykonalności –Zarządzanie i
Koordynacja zadań zespołu w tym opracowanie części : analiza techniczna, instytucjonalna i
prognozy ruchu.
11. .„Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim –rozbudowa Stadionu
Miejskiego”- inwestor Gmina Piotrków Trybunalski.
12. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzywodziu.
13. „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w
Szczecinie.”- inwestor Gmina miasto Szczecin.
14. „Budowa magistrali wodociągowej w ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie.”- inwestor
Miasto Stołeczne Warszawa .
15. .„Budowa magistrali wodociągowej w ulicy 17 Stycznia w Warszawie- etap I i II na terenach
przeznaczonych na działalność gospodarczą.”- inwestor Miasto Stołeczne Warszawa.
16. ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”.
17. Studium Wykonalności dla projektu ,,Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w
Stepnicy”. – 10 321 076 PLN
18. „Renowacja wnętrza neoklasycystycznego gmachu Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim przykładem zachowania dziedzictwa kulturowego budownictwa administracji
publicznej“
19. „Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej”
20. ,,Przebudowa i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zespołach Szkół w Powiecie
Drawskim celem poprawy jakości i dostępności edukacji na poziomie ponadgimnaznajlnych”.
21. Studium Wykonalności i analiza opłacolności inwestycyjnej dla zadania ,,Budowa budynków
użyteczności publicznej i handlowo-usługowych w Obornikach“ - 30 mn PLN
22. Studium Wykonalności, załącznik finansowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym do
wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWZ dla projektu ,,Przebudowa Opery na Zamku w
Szczecinie“wartość inwestycji 69 mln PLN
23. Studium Wykonalności dla projektu ,,Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym
w Gryfinie“ warość inwestycji 24 mln PLN
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24. Studium Wykonalności oraz Raport o Barierach Inwestycyjnych dla projektu ,,Uzbrojenie
terenów inwwestycyjnych w Dębnie“
25. Studium Wykonalności dla projektu ,,Remont Drogi Powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police na
odcinku Pilchowo – Siedlice“ - 5 806 725 PLN
Z zakresu uzyskania dofinansowania dla beneficjentów:
26. Wniosek o dotacje oraz wniosek kredytowy zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW 2007-2013
przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy
Dolice
27. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej celem pozyskania finansowania/ usługa zarządzania
projektem, promocję projektu, rozliczenie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dla Programu Operacyjnego PL04 dla
Szpitala w Kołobrzegu
28. Wniosek Aplikacyjny zapewniający udział w konkursie o dofinansowanie ze środków NFOSiGW
2007-2013 pn. Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
29. Analiza wykonalności przedsięwzięcia do sporządzenia Wniosku Aplikacyjnego w ramach
programu Priorytetowego NFOŚiGW 2007-2013 pt. System zielonych inwestycji cześć 5:
Zarządzenie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych dla
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
30. Wniosek na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja obiektów KP PSO
Stargard Szczeciński" oraz złożenie do konkursu w ramach programu priorytetowego p.n.
System zielonych inwestycji, Zarządzenie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
31. Wniosek Aplikacyjny w ramach programu NFOŚiGW cześć 5: zarządzenia
,,Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu
Pomorskim”
32. Wniosek do RPOWZ 2007-2013 dla projektu ,,Przebudowa dawnego kina ,,Goplana:” na
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju - 6 321 034 PLN
33. Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do RPOWZ 2007-2013 dla projektu ,,Renowacja
wnętrza neoklasycystycznego gmachu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
przykładem zachowania dziedzictwa kulturowego budownictwa administracji publicznej”
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34. Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla programu JESSICA dla zadania
,,Przebudowa i rozbudowa pływalni miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie
Szczeciński”
35. Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do RPOWZ 2007-2013 dla projektu ,,Stworzenie
Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej”
36. Wniosek Aplikacyjny oraz Studium Wykonalności dla projektu ,,Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz” - 68 508 295 PLN
37. Wniosek Aplikacyjny oraz Studium Wykonalności dla projektu ,,Budowa Chłodni składowej
10 000 ton wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby przechowywania ryby mrożonej na
terenie Portu Rybackiego Gryf w Szczecinie” - 34 542 744 PLN
38. Wniosek aplikacyjny, Studium Wykonalności dla projektu ,,Przebudowa Budynku Kontrasty
Szczecin”. - 5,5 mln PLN
Inne dokumenty:
1. Projekt założeń planu zaopatrzenia Gminy Człopa w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2013-2028
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2015- 2020
3. Plan Gospodarki wodościekowej dla Gminy Myślibórz
4. Opracowanie oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenów Gminy Myślibórz
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Z naszych usług skorzystali między innymi:

Komisja Europejska
1

Gmina Miasto Szczecin

2

Województwo Zachodniopomorskie

3

Gmina Gryfino

4.

Miasto Malbork

5.

Gmino Połczyn Zdrój

6.

Powiat Drawsko Pomorskie

7.

Starostwo Powiatowe w Policach

8.

Gmina Świnoujście

9.

Gmina Pyrzyce

10.

Gmina Świerzno

11.

Gmina Myślibórz

12.

Miasto Stołeczne Warszawa
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13.

Gmina Płoty

14.

Gmina Nowogard

15.

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

16.

Opera na Zamku w Szczecinie

17.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18.

JVP Steel Sp. z o.o.

19.

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

20.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wojskowej w Szczecinie

21.

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Szczecinie

22

Klinika Medycyny Estetycznej A. Brodkiewicz

23.

The BEST Restaurants

24.

Medical Inwest sp. z o.o.

25.

ZBILK Szczecin

26.

Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o

27.

Port Rybacki Gryf Sp. z o.o.

28.

OSIR Stargard Szczeciński

29.

Szpital Powiatowy w Kołobrzegu

30.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
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31.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

32.

Bailine sp z o.o.

33.

Multi inwestment

I wielu innych.

Z poważaniem
Ewelina Bożacka –Olsza

Siedziba główna:
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