
 

 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

zaprasza do składania ofert na współpracę w zakresie pełnienia funkcji 

Specjalisty ds. przedsięwzięć deweloperskich 

 

1. Adresatem niniejszego zaproszenia są osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, 

posiadający kwalifikacje, opisane w pkt 2 niniejszego zaproszenia. 

2. Wymagane kwalifikacje :  

a) odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyka zawodowa, dostosowana do 

rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych 

z wykonywaną funkcją, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi 

wykonawczymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

kubaturowych, 

b) członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz  posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia OC na poziomie nie niższym niż 200.000,00 euro, 

c) posiadanie minimum 10-letniego doświadczenia zawodowego. 

3. W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę, należy wykazać zatrudnienie 

osoby o kwalifikacjach wskazanych w pkt 2 ust. a) i b), na podstawie umowy o pracę 

wraz z potwierdzeniem posiadania przez nią uprawnień1. 

Zadaniem Specjalisty ds. przedsięwzięć deweloperskich będzie kompleksowa weryfikacja 

postępów realizacji przedsięwzięć deweloperskich, dla których Bank prowadzi otwarte 

rachunki mieszkaniowe, a w tym : 

1. na etapie wstępnym : 

a) weryfikację dokumentacji budowlanej, dokumentacji księgowej, umowy 

z Generalnym Wykonawcą i innych umów, związanych z inwestycją, 

b) weryfikację posiadanych przez Inwestora zezwoleń, ocenę budżetu inwestycji, 

c) weryfikację harmonogramu inwestycji, 

d) weryfikację poniesionych przez Dewelopera wydatków oraz  

e) sporządzenie raportu otwarcia, obejmującego wnioski i informacje, obejmujące 

wszystkie aspekty weryfikacji etapu wstępnego. 

 

2. na etapie zaawansowania inwestycji: 

a) weryfikację i ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji 

inwestycji, 

b) sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur 

wystawianych przez wykonawców inwestycji;  

c) weryfikację czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem;  

d) weryfikację zgodności prowadzonych prac z Projektem Budowlanym;  

 
1 Koniecznym jest złożenie kopii umowy o pracę oraz kopii posiadanych uprawnień 



 

 

e) ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są 

przewidywane, zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym 

harmonogramu prac,  

f) informację co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji oraz  

g) sporządzenie raportów okresowych, obejmującego wnioski i informacje, 

obejmujące wszystkie aspekty weryfikacji etapu zaawansowania. 

 

3. na etapie końcowym: 

a) opinię o zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym, zgodnie 

z dokumentacją projektową;  

b) opinię co do uzyskania przez Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenie na 

użytkowanie inwestycji, 

c) potwierdzenie zakończenia robót przez wykonawców i podwykonawców  

i ostatecznego odbioru Inwestycji przez Inwestora;  

d) opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a wykonawcami 

i podwykonawcami oraz  

e) sporządzenie raportu końcowego, obejmującego wnioski i informacje, obejmujące 

wszystkie aspekty weryfikacji etapu końcowego 

oraz inne czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz 

Gwarancyjny, 

Specjalista ds. przedsięwzięć deweloperskich, na podstawie art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,  

jest zobowiązany do zachowania podwyższonego poziomu staranności przy wykonywaniu 

czynności kontrolnych na rzecz Banku. Jeżeli stroną oferty będzie usługodawca, który 

powierzył realizację takich czynności zatrudnionemu przez siebie pracownikowi, ponosi on 

odpowiedzialność za działania i zaniechania nadzorcy, tak jak za własne działania. 

Krakowski Bank Spółdzielczy umożliwia składanie ofert na współpracę, bez 

dokumentów i oświadczeń – potwierdzających kwalifikacje i zdolności do wykonania 

przedmiotu tej współpracy i informuje, że będzie żądał ich przedstawienia przed 

dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty od tego Wykonawcy, którego oferta 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

 

 

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: sdruzgala@kbsbank.com.pl  

Oferty należy składać w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.    

18-08-2021 r. 

 

 


