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BICO Sp. z o. o. została założona w 2015 roku przez ludzi z ogromnym doświadczeniem technicznym i biznesowym.

O FIRMIE

Główny udziałowiec BICO Sp. z o.o., z wykształcenia inżynier elektronik, 
przez blisko 2 dekady zarządzał w Polsce firmami będącymi dystrybuto-
rami urządzeń japońskiego koncernu SANYO - bez wątpienia jednego  
z najsilniejszych światowych graczy na polu rozwoju technologii sze-
rokiego spektrum urządzeń elektronicznych. Firmy te wprowadziły na 
rynek setki tysięcy urządzeń, przy czym niektóre z nich, np. aparaty cy-
frowe czy systemy klimatyzacyjne zasilane gazem, były wówczas nowin-
kami w skali światowej. W tym czasie powstała też własna marka APER, 
która swego czasu postrzegana była jako jedna z lepszych na rynku 
sprzętu CCTV.

Drugi udziałowiec, mimo młodego wieku posiada ogromne doświad-
czenie zawodowe poparte rzadko spotykaną, inżynierską intuicją.
Zaczynał od realizacji systemów zabezpieczeń m. in. dla sieci sklepów 
Carrefour poprzez centra handlowe np. Wola Park czy Klif, aż do obiek-
tów takich jak muzea, lotniska i stadiony. 
Osobnym osiągnięciem zasługującym na szczególną uwagę, było współ-
tworzenie systemu wideoweryfikacji Challenge dla potrzeb siatkówki. 

 

 

 
Obecnie, jak mało kto, potrafi doskonale poprowadzić inwestycję  
od fazy doradztwa poprzez projektowanie, kosztorys, nadzór wykonaw-
czy aż do odbiorów końcowych i fazę utrzymania czyli przeglądów okre-
sowych , serwisu awaryjnego.

      „OD ZAŁOŻEŃ
 DO GOTOWEGO NARZĘDZIA”

 Krzysztof Kwaczyński

Grzegorz Redes
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Pracownicy BICO Sp. z o. o. to osoby posiadające długoletnie doświad-
czenie w projektowaniu, instalacji i serwisie systemów szeroko poję-
tych zabezpieczeń obiektów wielkopowierzchniowych, fabryk, osiedli 
mieszkaniowych, transportu, tras kolejowych i kompletnej logistyki, 
zdobyte w trakcie realizacji wielu złożonych instalacji z zakresu syste-
mów alarmowych, kontroli dostępu, wzmocnienia sygnałów GSM. 

NIP: PL5862299465 

REGON: 362306158

KRS: 0000572226 

Kapitał zakładowy 100 000 PLN

O FIRMIE

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Podstawowym przedmiotem działalności BICO Sp. z o. o. jest projekto-
wanie i wykonywanie Inteligentnych Systemów Monitorujących (ISM),  
stanowiących zintegrowane instalacje systemów:

•	 SSWiN - systemy sygnalizacji włamania i napadu  
                 /inaczej: system alarmowy/,

•	 CCTV     - systemy telewizji przemysłowej lub dozorowej,
•	 KD          - systemy kontroli dostępu,
•	 AP         - systemy dostępu, 

      Systemy wzmocnienia sygnałów GSM w obiektach typu galerie 
      handlowe i centra konferencyjne.

         Lotnisko w Łodzi - CCTV

         Magazyn XPO Logistics w Garwolinie - KD

         Magazyn XPO Logistics w Łubnej - CCTV, AP

         Magazyn XPO Logistics w Strykowie - AP

         Centrum Handlowe Wola Park w Warszawie - CCTV

         Zespół Parkingów P+R w Warszawie - CCTV

         Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach - 

         wzm. sygn. GSM

         Placówki KRUS, Żyrardów, Centrala - Warszawa - CCTV 

         Hotel Inter Continental Warszawa 

         i wiele innych... 

Do przykładowych inwestycji jakie realizowali należą:
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OFERTA

Firma Bico Sp. z o. o. koncentruje się na kompleksowej obsłudze Klienta. 

Świadczymy usługi w zakresie:
•	 kompleksowego zabezpieczenia obiektów (opracowanie koncepcji, projektowanie, prace instalacyjne)
•	 kompleksowych instalacji teletechnicznych w zakresie infrastruktury kablowej i bezprzewodowej
•	 realizacji prac remontowo-budowlanych związanych z przystosowaniem obiektów do wymogów wynikających ze standardów bezpieczeństwa

Nasza oferta obejmuje: 
•	 systemy sygnalizacji włamania i napadu w klasach Grade 1-4
•	 systemy telewizji dozorowej CCTV i CCTV IP
•	 systemy nagłośnienia obiektowego
•	 systemy kontroli dostępu
•	 mechaniczne systemy ochrony
•	 systemy detekcji gazów
•	 systemy rejestracji czasu pracy
•	 systemy domofonowe i videodomofonowe
•	 systemy ochrony peryferyjnej
•	 systemy okablowania strukturalnego
•	 systemy telekomunikacyjne
•	 systemy zasilania awaryjnego
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OFERTA

Zakres prac obejmuje: 
•	 wizję lokalną
•	 opracowanie koncepcji ochrony obiektu
•	 doradztwo w zakresie stosowanych środków ochrony technicznej
•	 przeprowadzenie analizy zagrożeń pod kątem przygotowania założeń do projektu
•	 przygotowanie projektu systemu bezpieczeństwa z rozdzieleniem na poszczególne systemy i branże
•	 przygotowanie wytycznych i projektu dotyczącego adaptacji budowlanych na obiekcie związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów 

poziomu zabezpieczeń
•	 dostawę urządzeń i elementów systemów
•	 wykonanie instalacji elektrycznej
•	 instalację urządzeń i uruchomienie systemów
•	 przeprowadzenie szkoleń
•	 utrzymanie systemów w pełnej sprawności poprzez wykonywanie regularnych przeglądów oraz usuwanie awarii

Współpracujemy z firmami: 
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BICO Sp. z o.o. dzięki rzetelnej wiedzy inżynierskiej oraz kompetencjom i doświadczeniu swoich pracowników, wykonała  z powodze-
niem szereg instalacji w dużych obiektach dla wielu renomowanych firm - w większości posiadających rozproszoną na terenie kraju 
strukturę organizacyjną. 

Było to możliwe między innymi dzięki doskonałej znajomości krajowego rynku, co pozwala nam na świadczenie usług na bardzo konkurencyjnych 
warunkach, wynikających ze sprawnej współpracy z wieloma lokalnymi firmami instalacyjnymi, które pod nadzorem naszej kadry wykonują więk-
szość czasochłonnych prac. 

Poniższy wykaz przedstawia zaprojektowane i wykonane przez nas systemy w obiektach, w których sprawujemy obecnie serwis w trybie 24/7/365: 

   Bielany Wrocławskie - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Bydgoszcz - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Czeladź - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Duchnicach - magazyn
   Sytem: CCTV 

   Zleceniodawca: Laboratorium Kosmetyczn

                                 „JOANNA” Sp.j. 

   Gdańsk - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Gliwice - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Izabelin - laboratorium, fabryka
   Sytem: CCTV 

   Zleceniodawca: Laboratorium Kosmetyczn

                                 „JOANNA” Sp.j. 

Janki - magazyn
Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

Koninko - magazyn
Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

Zleceniodawca: Ekol Logistics Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalin - magazyn
Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

Lublin - magazyn
Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 
 

   Łódź - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Olsztyn - magazyn 
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Poznań - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Skawina - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

    
   Sosnowiec - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Ekol Logistics Sp. z o.o. 

   Tarnowo Podgórne - magazyn 
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A. 

   Tarnowo Podgórne - magazyn 
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Humite Sp. z o.o. 

   Tychy - magazyn
   Sytem: CCTV, SSWiN, KD 

   Zleceniodawca: Rohlig Suus Logistics S.A.

REALIZACJE
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DLA KOLEI
Na wyjątkową uwagę zasługuje zaprojektowanie, wykonanie i objęcie serwisem przez BICO Sp. z o. o. systemów SSWiN i CCTV sieci BTS  
linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia obejmującej łącznie 55 Obiektów Radiowych. 

REALIZACJE



BICO Sp. z o. o. 
ul. Światowida  32/1, 81-543 Gdynia
 e-mail: biuro@bicosecurity.pl
www.bicosecurity.pl


