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Firma JOTEL CONNECT Sp. z o.o. powstała na bazie kilkunastoletniego doświadczenia naszych 

inżynierów branży telekomunikacyjnej, energetycznej, informatycznej i drogowej. Skupiamy grupę 

najbardziej doświadczonych i uprawnionych w tych branżach inspektorów, kierowników robót oraz firm 

wykonawczych. Łącząc wszystkie w/w atrybuty jesteśmy w stanie przygotować, nadzorować oraz 

realizować najbardziej zaawansowane zadania telekomunikacyjne i energetyczne. Nasi pracownicy 

posiadają poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, dzięki 

czemu możemy prowadzić prace na obiektach o specjalnym przeznaczeniu.

Dzięki współpracy z naszym biurem projektowym jesteśmy w stanie przygotować inwestycję "pod 

klucz", to jest doradzamy wybór optymalnego wariantu pod względem technicznym i kosztowym, 

uzyskujemy stosowne pozwolenia na wykonanie prac, realizujemy inwestycję zgodnie z zatwierdzoną przez 

urząd i Inwestora dokumentacją. W ten sposób Inwestorowi pozostawiamy jedynie komfort odbioru 

końcowego i rozliczenia prac.

Poprzez staranne planowanie i dobrą organizację pracy oraz sprawną koordynację projektów 

zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom świadczonych przez naszą firmę usług, czego 

potwierdzeniem jest wdrażany obecnie System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

O firmie



Firma JOTEL CONNECT Sp. z o.o. oferuje:

wielobranżowe nadzory inwestorskie

pełnienie funkcji inwestora zastępczego

budowa systemów inżynierii ruchu drogowego

audyty bezpieczeństwa systemów zarządzania ruchem

generalne wykonawstwo w zakresie robót teletechnicznych i elektrycznych

przebudowy i budowy sieci teletechnicznych oraz elektrycznych przy inwestycjach drogowych

wykonywanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w technologiach bezwykopowych

budowa telemetrii rurociągów przesyłowych (ropociągi, gazociągi, ciepłociągi)

budowa systemów monitoringu wizyjnego

budowa systemów telematyki drogowej
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Oferta



Od 1998 r. do chwili obecnej nasza kadra brała czynny udział w opracowywaniu dokumentacji 
projektowych oraz nadzorowaniu prac budowlanych związanych z przebudową urządzeń teletechnicznych i 
energetycznych przy budowie wielu dróg miejskich, wojewódzkich, krajowych i autostrad na terenie całego 
kraju.

W ostatnich latach nasza firma wykonywała m.in.:

przebudowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych oraz światłowodowych związane z budową obiektów 
     handlowych na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego

przebudowę sieci telekomunikacyjnych TP SA oraz NETIA SA w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni i Pruszczu    
     Gdańskim

przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowę oświetlenia drogowego w  
     miejscowościach Gniew i Krynica Morska

budowę kanalizacji kablowej, mikrokanalizacji oraz pętli indukcyjnych na potrzeby Zintegrowanego 
     Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdyni

budowę przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych do urządzeń telematyki drogowej na terenie  
     całego kraju

budowę systemu wideodetekcji pojazdów na drodze krajowej S8

Posiadamy doświadczenie w realizacji dużych projektów, w tym kontraktów realizowanych wg 
procedur FIDIC, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych referencjach, które udostępniamy na życzenie 
naszych klientów.
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Realizacje



Zdjęcia z naszych realizacji



Kontakt

JOTEL CONNECT Sp. z o.o.

ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdańsk

tel./fax: +48 58 521 70 80

e-mail: biuro@jotel.gda.pl

NIP: 957-105-44-59

REGON: 221225162

KRS: 0000387344

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jotel.gda.pl


