


Inżynierskie wielobranżowe instalacyjne biuro projektów  
BFM Projekt działa od 2006 roku. Właścicielami biura 
są Jacek Bujas, Wojciech Fuliński oraz Mariusz Mistarz.  
Do roku 2014 biuro działało pod marką Mofo Instalacje. 

Oferujemy wykonanie projektów:
- instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej,
- instalacji ogrzewczych i chłodniczych,
- instalacji elektroenergetycznych,
- instalacji słaboprądowych, automatyki i bms,
- instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- instalacji przeciwpożarowych wodnych,
- instalacji gazowych,
- instalacji technologicznych,
- sieci, przyłączy oraz instalacji zewnętrznych.

Specjalizujemy się w projektowaniu dużych komercyjnych 
obiektów, takich jak: galerie handlowe, budynki biurowe czy osiedla 
mieszkaniowe. Posiadamy bardzo duże doświadczenie. Wiele 
obiektów zaprojektowanych przez nas zostało wybudowanych  
i przekazanych do użytkowania.
Zapewniamy usługi na każdym etapie – począwszy od opracowania 
koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe, projekty 
wykonawcze aż do obsługi inwestycji w trakcie realizacji budowy.
Oferujemy również konsultacje i doradztwo techniczne (ocena 
merytoryczna i optymalizacja dokumentacji prowadząca  
do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
współpraca z Inwestorami i Wykonawcami na etapie postępowania 
przetargowego, itp.).

BFM Projekt the multidisciplinary design company is in the market 
since 2006. The owners of the firm are Jacek Bujas, Wojciech 
Fuliński and Mariusz Mistarz. Till 2014 the company was operating 
under the name Mofo Instalacje.

BFM Projekt offers services in the field of preparation of full range of 
mechanical, electrical and sanitary systems designs:
- ventilation, air-conditioning and fire ventilation systems,
- heating and cooling systems,
- sewage and water supply systems,
- natural gas supply systems,
- water fire fighting systems,
- electrical systems,
- low current, BMS and control systems,
- technological systems,
- networks, connections of the mains to buildings, outdoor 
installations.

We specialize mainly in designing of large commercial buildings, 
such as shopping centers or office buildings and residential areas. 
We have a lot of experience, many buildings designed by us have 
been built and commissioned. 
We offer our services at all stages of the project, from feasibility 
studies, through conceptual, building permit, tender, for execution 
designs, to supervision of works on building site.
We also offer consultancy services and technical advising (assessing 
designs prepared by others and their optimization from the point 
of view of investment and operating costs, assisting Investors and 
Contractors at the stage of tendering procedure, etc.).



Zespół projektowy składa się z doświadczonych projektantów 
branży elektrycznej i sanitarnej.

Współpracujemy z Inwestorami, Architektami i Wykonawcami.
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych 
projektów i wiedza, jaką posiadają właściciele i pracownicy firmy, 
pozwalają nam z pasją tworzenia podejmować kolejne wyzwania 
projektowe.

Wizytówką naszej firmy jest własna siedziba – budynek biurowy  
o powierzchni 450 m2 oddany do użytkowania w marcu 2014 roku.
Budynek wyposażony jest w nowoczesne technologie - klimatyzacja 
w oparciu o pompy ciepła,  energooszczędne oświetlenie, 
systemy zabezpieczenia technicznego (SSWIN, CCTV, SSP).  
Biuro zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 arów z dużym 
parkingiem dla pracowników i gości.

Lokalizacja biura w Krakowie przy ul. ks. Franciszka Trockiego 22 
(boczna ul. Skotnickiej) zapewnia bardzo dobrą komunikację – 1 km 
od węzła autostradowego A4/Sidzina,  5 min od portu lotniczego 
Balice, nieopodal Kampusu Uniwersyteckiego oraz Krakowskiego 
Parku Technologicznego. Natomiast położenie obiektu w terenie 
o bardzo dużej intensywności zieleni i bezpośrednia bliskość 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego gwarantuje bardzo 
dobry klimat do pracy.

Zapraszamy do współpracy!

Our team consists of experienced electrical and mechanical design 
engineers.

We cooperate with Investors, Architects and Contractors.

Experience gained during realization of past projects and knowledge 
that owners and employees of the company have, allow us to face 
new design challenges with passion.  

A showcase of our company is its own headquarters - an office 
building with 450 m2 of usable area, commissioned in March 2014.
The building is equipped with modern technologies -  
air-conditioning system based on heat pumps, energy efficient 
lighting, fire alarm system, burglary and robbery alarm system, CCTV. 
The office building is located on a 20 are lot with many parking 
places for employees and guests.

Location of the headquarters in Kraków at Fr. Trockiego Street  
(a side street from Skotnicka Street) ensures very good 
transportation - 1 km from the A4/Sidzina highway intersection,  
5 min.  from the Balice airport, next to the univesity campus and  
Kraków Technology Park. Location in the area with very 
dense greenery and proximity of Bielany-Tyniec Landscape Park 
guarantee very good climate.

We are looking forward to successful cooperation with you!



architekt / architect:

Korona Kielce
Kielce 

galeria handlowa / commercial center, 85.000 m2

projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski 
/ building permit and for execution design, 

author’s supervision on site;

obiekt otwarty / the building was opened: 2012; 

zlecenie / order from: NG2; 

projekty wykonawcze 
/ for execution designs: Polonez Plus, Elpomiar



Nagrody: 
Centralne Biuro certyfikacji Krajowej / Central National Certification Office / Inwestycja Roku 2013 / Investment of the Year
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa / Polish Association of Civil Engineers and Technicians / Budowa roku 2013 - nagroda 1 stopnia / Investment of the Year 2013 - First Degree Award
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie / The Office of the Marshal of Lesser Poland Voivodeship / Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w kategorii: Architektura mieszkaniowa / Stanisław Witkiewicz 
Lesser Poland Voivodeship Award in the category: Residential Architecture
Dziennik Polski / Nagroda Specjalna Kapituły konkursu “Kraków mój dom” / Special Award of „Krakow my Home” Contest

Browar Lubicz
Kraków
zespół budynków biurowych, mieszkaniowych i usługowych 
/ office, residential and commercial complex

projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, 
nadzór na budowie – etap A 
/ building permit, tender and for execution design, author’s 
supervision on site; 

otwarcie etapu A / stage A was opened – 2014;

zlecenie / order from: MOFO Architekci;

architekt / architect:



1. BONARKA Kraków 2. MILLENIUM HALL Rzeszów   3. FELICITY Lublin   4. OLIMPIA ECHO Bełchatów   5. EKOWTÓR Wilkowice   6. GEMINI PARK Tarnów   
7.  INTERKRĄŻ Trzyciąż    8. BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY Kraków   9. INTERSPORT Cholerzyn   10. TIM Siechnice   11. FRANOWO Poznań

1

2

3

4

9

5

10

6

11

7 8



Bonarka City Center Kraków (galeria handlowa / commercial center, 240.000 m2) 
projekt wykonawczy, nadzór autorski / for execution design and author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2009;
architect / architect: BOSE International, IMB Asymetria;
zlecenie / order from: Arcadom Polska;

Focus Park Gliwice (galeria handlowa / commercial center, 130.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy / building permit and tender design
architekt / architect: MOFO Architekci;
zlecenie / order from: MOFO Architekci; 

Focus Mall Piotrków Trybunalski (galeria handlowa / commercial center, 85.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, nadzór autorski / building permit and tender 
design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2009; 
architekt / architect: MOFO Architekci; 
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Focus Park Jelenia Góra (galeria handlowa / commercial center, 50.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy / building permit and tender design;
architekt / architect: MOFO Architekci;
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Gemini Park Tarnów (galeria handlowa / commercial center, 78.000 m2)
projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, nadzór autorski / superseding building 
permit and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2010;
architekt / architect: MOFO Architekci;
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Millenium Hall Rzeszów (galeria handlowa / commercial center, 100.000 m2) 
projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, nadzór autorski / superseding building 
permit and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: październik 2011; 
architekt / architect: Studio Archi 5; 
zlecenie / order from: Develop Investment;

Korona Kielce (galeria handlowa / commercial center, 85.000 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski / building permit 
and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2012; 
architekt / architect: BOSE International; 
zlecenie / order from: NG2; 
projekty wykonawcze / for execution designs: Polonez Plus, Elpomiar 

Echo Veneda Łomża (galeria handlowa / commercial center, 40.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy / building permit and tender design; 
obiekt otwarty / the building was opened: 2012; 
architekt / architect: MĄKA-SOJKA Architekci; 
zlecenie / order from: MĄKA-SOJKA Architekci;

Echo Olimpia Bełchatów (galeria handlowa / commercial center, 40.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy / building permit and tender design;
obiekt otwarty / the building was opened: 2012;
architekt / architect: MOFO Architekci;
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Felicity Lublin (galeria handlowa / commercial center, 145.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzór autorski 
/ building permit, tender and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2014;
architekt / architect: MOFO Architekci; 
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Makro Lublin – przebudowa / remodeling (hurtownia / wholesale store, 15.000 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski / building permit 
and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2008;
zlecenie / order from: Metro Group;

Makro Kraków II (hurtownia / wholesale store, 11.000 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski / building permit 
and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2011;
architekt / architect: NOW Biuro Architektoniczne; 
zlecenie / order from: NOW Biuro Architektoniczne;

Tim Siechnice k/Wrocławia (siedziba firmy i magazyn centralny / company’s headquarters
and central warehouse, 15.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzór autorski 
/ building permit, tender and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2008; 
architekt / architect: APA BAZA Architekci; 
zlecenie / order from: APA BAZA Architekci;

Intersport Kraków (siedziba firmy i magazyn centralny / company’s headquarters  
and central warehouse, 4.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzór autorski 
/ building permit, tender and for execution design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2008;
architekt / architect: APA BAZA Architekci;
zlecenie / order from: APA BAZA Architekci;

Onyx Kraków (budynek biurowy / office building, 7.500 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy 
/ building permit, tender and for execution design;
obiekt otwarty / the building was opened: 2008; 
architekt / architect: MOFO Architekci; 
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Browar Lubicz Kraków 
(zespół budynków mieszkaniowych i usługowych / office, residential and commercial complex)
projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzór na budowie – etap A  / 
building permit, tender and for execution design, author’s supervision on site; 
otwarcie etapu A / stage A was opened – 2014;
architekt / architect: MOFO Architekci; 
zlecenie / order from: MOFO Architekci;

Apartamentowiec Tętnowski Development Kraków 
(budynek mieszkalny / residential building, 9.500 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: APA Zalewski Bubak;
zlecenie / order from: APA Zalewski Bubak;

Centrum Gminy Rytro (zespół budynków / building complex)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: STUDIO ARCHI 5; 
zlecenie / order from: STUDIO ARCHI 5;

Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego Warszawa 
(Ministry to the Polish Armed Forces Warszawa) 
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
obiekt otwarty / the building was opened: 2011;
architekt / architect: Studio Architektoniczne W. Obtułowicz; 
zlecenie / order from: Studio Architektoniczne W. Obtułowicz;

Franowo Poznań (park handlowy / commercial park, 14.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy, nadzór autorski / building permit 
and tender design, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: 2013;
architekt / architect: BAZUKA Studio;
zlecenie / order from: BAZUKA Studio;

Ekotwór w Wilkowicach (siedziba firmy oraz sortownia odpadów / company’s
headquarters and waste management plant, 4.200 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: APA Zalewski Bubak;
zlecenie / order from: APA Zalewski Bubak;

Mpec Kraków (modernizacja głównego budynku / remodeling of the main building, 4.500 m2) 
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: Rafał Kuliński Pracownia Architektoniczna;
zlecenie / order from: Rafał Kuliński Pracownia Architektoniczna;

Empu w Krakowie 
(magazyn odbioru towarów IKEA / IKEA goods collection warehouse, 5.300 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: Artur Jasiński i Wspólnicy;
zlecenie / order from: Artur Jasiński i Wspólnicy;

Prilesie Mińsk Białoruś (centrum logistyczne / logistic center, 25.000 m2)
projekt budowlany / building permit design;
architekt / architect: APA Zalewski Bubak;
zlecenie / order from: APA Zalewski Bubak;

Interkrąż Trzyciąż 
(siedziba firmy i hala produkcyjna / company’s headquarters and production plant, 7.500 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
architekt / architect: APA Zalewski Bubak;
zlecenie / order from: APA Zalewski Bubak;

Boat w Krakowie (budynek biurowy / office building, 1.900 m2)
projekt budowlany, projekt wykonawczy / building permit 
and for execution design;
Architekt / architect: APA Zalewski Bubak;
Zlecenie / order from: APA Zalewski Bubak;

Wola Park 
(galeria handlowa – przebudowa / commercial center – remodeling, 15.000 m2)
projekt budowlany, projekt przetargowy; nadzór autorski / building permit and for 
execution design, author’s supervision on site;
architekt / architect: BAZUKA Studio;
zlecenie / order from: BAZUKA Studio;

Budynek usługowo-mieszkaniowy w Krakowie 
(commercial and residential building in Kraków 8.800 m2)
projekt budowlany / building permit design;
architekt / architect: Artur Jasiński i Wspólnicy;
zlecenie / order from: Artur Jasiński i Wspólnicy;

Bronowice Kraków (galeria handlowa / commercial center, 150.000 m2) 
projekt wykonawczy instalacji hvac i sanitarnych, nadzór autorski / for execution design of hvac 
and sanitary systems, author’s supervision on site;
obiekt otwarty / the building was opened: listopad 2013;
architekt / architect: BRK;
zlecenie / order from: Instal Białystok;

Echo Sudecka Jelenia Góra (galeria handlowa / commercial center, 40.000 m2) 
projekt budowlany i przetargowy instalacji hvac / building permit and tender design of hvac 
systems;
architekt / architect: Archilog;
zlecenie / order from: Archilog;



BFM PROJEKT SP. Z O.O. NIP 677-22-80-238
BFM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. NIP 677-23-02-945

UL. KS. FRANCISZKA TROCKIEGO 22, 30-394 KRAKÓW
TEL.: +48 12 618 08 60 

E-MAIL: BFM@BFMPROJEKT.PL

WWW.BFMPROJEKT.PL


