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O firmie 

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i 

logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją 
uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom 
satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje 
dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.  

 

Misja i cele  

BFI została założona w 2011 roku przez Łukasza Perkowskiego i Piotra Ostromęckiego, 
którzy swoje pierwsze biznesowe kroki stawiali już podczas studiów. Dzięki 
połączeniu wiedzy i doświadczenia spółka rozpoczęła działania w branży biopaliw z 
powodzeniem łącząc dostawców z chłonnym rynkiem odbiorców z krajów 
Skandynawii. Dynamiczny rozwój firmy umożliwił rozbudowanie portfela usług i 
kierunków, co sprawiło, że szeroka i kompleksowa oferta pozycjonuje BFI na czele 

firm zajmujących się transportem i spedycją drogową (TSL). 

Dziś BFI dostarcza swoim Partnerom właściwie wszystko co jest możliwe. W ramach 

sprofilowanej oferty codziennie transportowane są produkty neutralne, 

standardowe i sypkie, które za pomocą wyspecjalizowanego taboru docierają do 

celu na terenie UE. Najmłodszą i wysoko ocenianą przez Partnerów dziedziną jest 

transport kontenerów dedykowany firmom, które dystrybuują swoje towary drogą 

morską i potrzebują profesjonalnej obsługi transportu drogowego. W każdym 
obszarze drzwi BFI są zawsze otwarte, a zadowoleni kontrahenci realizują kolejne 
zlecenia mając pewność, że BFI dowozi rezultaty.  

 

Zaangażowanie i skuteczność 

W BFI zlecenia na terenie kraju i Unii Europejskiej są traktowane indywidualnie oraz 

kompleksowo dopasowywane na miarę oczekiwań Klientów. To oznacza, że z myślą 
o ich różnorodnych potrzebach spółka oferuje terminowe dostawy samochodami  



 

 

plandekowymi wykorzystywanymi do transportu materiałów neutralnych, a także 
naczepami przystosowanymi do przewozu dowolnego typu kontenera od 

standardowych po chłodnie i kontenery specjalne. Równolegle przy pomocy 
ruchomych podłóg dostarcza surowce sypkie i spaletyzowane, które w ramach 
optymalizacji kosztów można wykorzystywać również do transportu ładunków 
paletowych. W skład systematycznie powiększającej się floty BFI wchodzą naczepy 
kłonicowe do transportu okrągłego drewna, wywrotki przeznaczone do materiałów 
sypkich dystrybuowanych luzem, flota naczep samowyładowawczych 
wspierająca realizację zleceń w transporcie zbóż i pasz z wymaganą certyfikacją 
GMP + oraz transport drobnicowy realizujący przesyłki spaletyzowane i 
niespaletyzowane zajmujące już od 0,5 mp. Elastyczność, rozumienie potrzeb rynku, 
skuteczność w działaniu są tym, co wyróżnia BFI na tle konkurencji. 

 

Nowe biuro i rozrastająca się flota 

Siedziba BFI mieści się w biurowcu Fenix zlokalizowanym przy głównej arterii miasta 
prowadzącej do centrum Gdyni. Strategiczna i doskonale skomunikowana 
lokalizacja jest centrum dowodzenia prowadzonym przez utalentowanych i 

doświadczonych spedytorów.  

Na dziś flota BFI liczy łącznie 150 samochodów własnych oraz kontraktowych. To 
połączenie stanowi ważny element misji firmy, która zrzeszając przewoźników z 
całego kraju zapewnia ciągłość zleceń i miejsc pracy. Najwyższe standardy 
regulujące współprace oparte na europejskich wymaganiach uregulowanych 
przez wewnętrzne instrukcje BFI pozwalają tworzyć zespół Partnerów do zadań 
specjalnych rozpoznawalny i cieszący się uznaniem wśród Klientów. 

 

Unikatowy Zespół 

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów - 

doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie 
kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z 
wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w 
temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, 
dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem. 

 

 



 

 

Certyfikaty i wyróżnienia 

Celem BFI jest stały rozwój w zakresie standardów obsługi i proponowanej oferty. 
Dbając o najwyższą jakość i zróżnicowanie przewozów spółka może poszczycić się 
Certyfikatem Procesu GMP + B4 Transport (transport zbóż, pasz oraz ich 
przechowywanie), kompletem zaświadczeń Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

pozwoleniami na transport prawie wszystkich grup odpadowych, również m.in. na 
terenie Niemiec. Misją firmy jest także dbałość o rozwój kompetencji zespołu, który 

doskonaląc się zawodowo zdobywa umiejętności menadżerskie (MBA) oraz 
podnosi fachowość w obrębie działań kreatywnych. 

 

BFI społecznie odpowiedzialnym biznesem 

Istotą misji BFI jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W tym celu została 
powołana Fundacja BFI Cares wspierająca osoby w potrzebie. Zainicjowana przez 
nią akcja Kierunek Święta pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni 
sprawiła niespodziankę i radość rodzinom zastępczym. Spółka każdego roku 
angażuje się w działania Szlachetnej Paczki, pamiętając również o podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. 
Wawrzyńca z Gdyni. 

BFI Cares włącza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wymierne działanie, kładąc 
nacisk na edukację, która stanowi największy kapitał dla młodych ludzi. Dlatego 
eksperci BFI chętnie oferują wiedzę, zaangażowanie, przekazując biznesową 
odwagę studentom trójmiejskich uczelni podczas licznych wydarzeń kół 
naukowych, w trakcie stażów, wspierając Młodych w organizacji warsztatów i 
prowadząc dla nich branżowe wykłady. 

 

 

 

 

 


