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Kim jesteśmy?
O Nas

Zespół

Centrum Efektywności Energetycznej jest wyspecjalizowana
jednostką Energomix Sp. z o.o. odpowiedzialną za obszar
efektywności energetycznej. Centrum powstało w odpowiedzi na
rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z efektywnością
energetyczną w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Firma
obsługuje ponad 3 500 klientów w całym kraju.

Nasz zespół tworzą eksperci posiadający wiedzę i wieloletnie
doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz projektowania
przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności
energetycznej. Większość stanowią osoby z wyższym wykształceniem
oraz doświadczeniem w obszarze energetyki, ciepłownictwa,
elektroenergetyki oraz inżynierii środowiska. Działamy w konsorcjum
z firmą Servizi Ambiente Energia S.r.l. – włoskim ekspertem
w dziedzinie audytów energetycznych.

Energomix jest największą w Polsce niezależną firmą doradztwa
energetycznego powstała w 2010 roku. Pomaga przedsiębiorcom
i instytucjom publicznym obniżyć koszty energii elektrycznej i gazu
ziemnego oraz kompleksowo zarządza gospodarką energetyczną
swoich klientów. Posiadamy ubezpieczenie OC z klauzulą czystych
strat finansowych u Klienta na kwotę 500 000 złotych obejmującą
ryzyko związane z przeprowadzeniem audytów energetycznych
i audytów efektywności energetycznej.
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Nasi eksperci posiadają uprawnienia audytora energetycznego.
Współpracujemy z uznanymi przedstawicielami środowiska
akademickiego, dzięki czemu mamy dostęp do fachowej wiedzy oraz
kompetencji badawczo-rozwojowych na najwyższym poziomie.
Współpracujemy na bazie umów partnerskich z:
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Polisa OC obejmująca odpowiedzialność za usługi doradcze i konsultingowe
Standardowa polisa odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa nie
obejmuje odpowiedzialności za usługi doradcze i konsultingowe (w tym straty
finansowe poniesione przez Klienta w wyniku takich usług, np. audytu
energetycznego). W związku z tym wyszliśmy naprzeciw nowym potrzebom
i wykupiliśmy specjalne ubezpieczenie OC (z klauzulą czystych strat
finansowych) na sumę 500 000 zł skonstruowane specjalnie dla nas
i obejmujące następujące ryzyka: audyt energetyczny i audyt efektywności
energetycznej, pośrednictwo w sprzedaży energii i gazu, sprzedaż i montaż
urządzeń (LED, PV) oraz doradztwo i konsulting energetyczny.

2018-03-15
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Zespół
Michał Suska jest Prezesem Zarządu Energomix
Sp. z o.o. Od 2014 roku pełnił funkcję eksperta
Business Centre Club ds. efektywności
energetycznej. Jest również Prezesem Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Energetycznego oraz

Dr inż. Adam Pancewicz pełni funkcję
Dyrektora ds. Efektywności Energetycznej. Jest
absolwentem
Politechniki
Warszawskiej
Wydziału Inżynierii Środowiska.
Podczas studiów odbył zagraniczne staże naukowe w Liege
i Kopenhadze. Posiada bogate doświadczenie zawodowe
zarówno w branży auditingu, jaki i projektowania. Wykonał
audyty energetyczne dla INTER IKEA. Podczas swojej kariery
zawodowej pełnił funkcje inspektora, projektanta
oraz kierownika projektu i budowy. Członek Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych.

członkiem
Polskiego
Komitetu
Światowej
Rady
Energetycznej. Michał jest absolwentem dwóch kierunków
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą
Haskayne School of Business (University of Calgary). Został
przyjęty do elitarnego programu Future Energy Leaders'
prowadzonego przez Światową Radę Energetyczną. Członek
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
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Zespół
Mgr inż. Piotr Szewczuk pełni
funkcję Koordynatora Projektu
i Audytora Energetycznego.
Jest absolwentem Lubelskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego
Kierunku Agrobiznes
Certyfikowany Audytor Energetyczny. Odbył
wiele specjalistycznych kursów z zakresu
wdrażania rozwiązań proekologicznych oraz
zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach,
organizowanych przez krajowe oraz
międzynarodowe organizacje i koncerny.
Członek
Zrzeszenia
Audytorów
Energetycznych.
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Mgr inż. Marek Gajowczyk pełni
funkcję Dyrektora ds. Efektywności
Energetycznej. Jest absolwentem
Politechniki Radomskiej kierunku
Elektroenergetyka Przemysłowa.
Wieloletni pracownik RWE Stoen Operator,
gdzie zajmował stanowisko menadżera wydziału
pomiarów. Podczas swojej pracy zrealizował
wiele projektów inwestycyjnych, modernizacji
systemów teleinformatycznych w stacjach
wysokich napięć oraz projektów zdalnego
odczytu
liczników.
Koordynował
pracę
podwykonawców, programował podstacje
i prowadził odbiory techniczne. Posiada
uprawnienia SEP do 120 kV. Członek Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych.
www.cefen.pl

Mgr inż. Jacek Prószkowski
pełni
funkcję
Kierownika
ds. Efektywności Energetycznej.
Jest absolwentem Wydziału
Mechanicznego
Politechniki
Łódzkiej kierunku Energetyka.
Specjalista w dziedzinie maszyn i urządzeń
do przesyłania, wymiany i wytwarzania
ciepła w energetyce konwencjonalnej oraz
rozproszonej. Projektant i wykonawca
instalacji rurociągowych siłowni parowych,
układów pomp, źródeł ciepła m.in. dla
KGHM Polska Miedź, Dalkia (obecnie Veolia
Energia), BASF Ludwigshafen. Pasjonat
energetyki odnawialnej oraz innowacyjnych
rozwiązań technicznych w dziedzinie
odzysku ciepła odpadowego.
5

Zespół
inż. Katarzyna Zdańska pracuje na stanowisku Młodszego Audytora Energetycznego. Jest absolwentem Wydziału
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej kierunku Ochrona Środowiska.
Posiada międzynarodowy certyfikat CAD firmy Autodesk potwierdzający znajomość programu AutoCAD.

inż. Damian Łęgowski pracuje na stanowisku Analityka ds. Technologii Energetycznych. Jest absolwentem Wydziału
Inżynierii Produkcji kierunku Technologie Energii Odnawialnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zajmuje się wsparciem przy wykonywaniu analiz oświetlenia LED oraz Odnawialnymi Źródłami Energii.

2018-03-15
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Wybrani eksperci współpracujący z Centrum Efektywności Energetycznej
Dr inż. Adam Smyk jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu ciepłownictwa, badania efektywności energetycznej
oraz systemów wytwarzania energii w skojarzeniu. Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród w tym Złoty Medal Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa SPEC SA.
Mgr inż. Zbigniew Pietrzyk jest absolwentem wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej oraz Studium Podyplomowego Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii
Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie ciepłownictwa.
Mgr inż. Artur Banach jest absolwentem wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, audytor energetyczny z 20-letnim doświadczeniem, wykonał wiele projektów w szczególności
w zakresie ciepłownictwa oraz termomodernizacji budynków, m.in. Modernizacja węzła cieplnego w PEC Kalisz, SEC Szczecin.
Dr inż. Jacek Szymczyk jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, ekspert z zakresu układów pompowych, pneumatycznych
oraz elektroenergetyki.
Mgr inż. Michał Rynkowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej kierunku Elektrotechnika i Automatyka. Przez wiele lat pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej w ciepłownictwie. Obecnie specjalizuje się w audytach energetycznych systemów ciepłowniczych,
budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych.
Dr inż. Krzysztof Rafał jest ekspertem w dziedzinie audytów elektroenergetycznych. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego i obecnie pracownikiem naukowym Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Otrzymał nagrodę zespołową I-go stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2014-2015.
Specjalizuje się w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych oraz w zagadnieniach dotyczących jakości energii elektrycznej.
2018-03-15
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Czym się zajmujemy?

AUDITING ENERGETYCZNY

2018-03-15

USŁUGI TECHNICZNE

DORADZTWO I SZKOLENIA

www.cefen.pl

INWESTYCJE
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Auditing
energetyczny

3/15/2018
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Auditing energetyczny
Obszary specjalizacji
W ramach usług auditingu energetycznego wykonujemy następujące działania:
•

Audyt energetyczny przedsiębiorstw wg Ustawy o Efektywności Energetycznej,

•

Audyt efektywności energetycznej na potrzeby pozyskania białych certyfikatów,

•

Audyt energetyczny przedsiębiorstw na potrzeby zarządzania energią i CSR,

•

Audyty / oceny energetyczne na potrzeby JST (programy ogólne – np. antysmogowe),

•

Audyt efektywności energetycznej na potrzeby pozyskania lub rozliczenia dotacji,

•

Przygotowanie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

•

Przygotowanie dla JST planów gospodarki niskoemisyjnej,

•

Ekspertyzy projektowe w zakresie efektywności energetycznej.

2018-03-15
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg Ustawy o Efektywności Energetycznej
Jaki jest cel audytu?

Jak ma wyglądać audyt?

Celem audytu jest wskazanie usprawnień energetycznych
do zrealizowania w ramach działalności podmiotu
audytowanego.
Głównymi
elementami
audytu
energetycznego są:

Audyt ma być wykonany na podstawie aktualnych,
reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do
zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz
w przypadku energii elektrycznej zapotrzebowania na moc.
Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach
lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz
transporcie. Powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu
życia budynku oraz instalacji przemysłowych.

•
•
•

bilans energetyczny podmiotu audytowanego,
zalecane przedsięwzięcia poprawiające efektywność
energetyczną,
wpływ zalecanych przedsięwzięć na efektywność
ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie audytu sporządzany jest raport.
Przedstawiane zostają również propozycje możliwych do
przeprowadzenia inwestycji mających na celu podwyższenie
efektywności energetycznej w danych obszarach oraz
analiza ich opłacalności.
2018-03-15
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg Ustawy o Efektywności Energetycznej
Harmonogram współpracy

Wizja lokalna, uzgodnienia, oferta wiążąca, umowa
Spotkanie rozpoczynające, zasoby Klienta, harmonogram projektu

Zbieranie danych, dokumentacji oraz praca w terenie (pomiary)
Przygotowanie raportu, prezentacja wyników i rekomendacji
Wykonanie audytu (do 30.09.2017) oraz złożenie zawiadomienia do URE i później raz na 4 lata

2018-03-15
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Realizacja procedury audytowej trwa od 4-16
tygodni w zależności od stopnia skomplikowania,
dostępności danych, wielkości firmy i liczby
punktów poboru.

Ankieta inwentaryzacyjna i wstępna oferta
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg Ustawy o Efektywności Energetycznej
Dlaczego warto przeprowadzić audyt?
✓ Obowiązek ustawowy – kara do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego za nieprzeprowadzenie audytu w terminie do
30.09.2017 r.

✓ Identyfikacja słabych punktów – wskazanie newralgicznych obszarów gospodarki energetycznej wymagających poprawy
✓ Rekomendacje – wskazanie oraz opracowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną.
✓ Oszczędności – rezultatem wykonania pełnego audytu oraz przedsięwzięć jest uzyskanie oszczędności (zarówno po stronie
eliminacji strat jak również potencjalnych dochodów).
✓ System zarządzania energią – audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001.

2018-03-15
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg Ustawy o Efektywności Energetycznej
Co oferujemy?

Modele wynagrodzenia

Z naszej strony oferujemy Klientowi:
• Przeprowadzenie szczegółowych pomiarów i obliczeń,
przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na nośniki
energii oraz analizy zużycia energii w budynkach
i podczas procesów technologicznych, wykrycie strat
energii w procesach i na przesyle.

Proponujemy dwa modele wynagrodzenia:
• Model ryczałtowy
o Wycena na podstawie ankiety i wizji lokalnej.
o Wysokość wynagrodzenia uzależniona od stopnia
skomplikowania procesów w przedsiębiorstwie,
liczby pomiarów oraz liczby punktów.
o Płatność następuje po wykonaniu usługi.

•

•

Sporządzenie raportu audytu energetycznego wraz
z rekomendacjami, jak podwyższyć efektywność
energetyczną badanego przedsiębiorstwa.

•

Skompletowanie wymaganej dokumentacji i złożenie
audytu do URE.

2018-03-15
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Firma Efektywna Energetycznie - w przypadku
podpisania umowy na kompleksowe usługi (zakup innych
produktów Energomix np. energii elektrycznej lub gazu
ziemnego) audyt energetyczny przedsiębiorstwa może
być wykonany za 1 zł.
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Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia
Jaki jest cel audytu?

Jak wygląda audyt?

Centrum
Efektywności
Energetycznej
oferuje
przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
które są (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej
z dn. 20 maja 2016 roku) niezbędne do:

Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia jest
uzależniony od rodzaju przedsięwzięcia (audyt może być
pełny lub uproszczony). Audyt opracowany przez naszą
Firmę zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan
techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji
sprzed
realizacji
przedsięwzięcia
podwyższającego
efektywność energetyczną oraz po realizacji. W przypadku
planowanych
inwestycji
oceniamy
opłacalność
ekonomiczną i możliwą do uzyskania oszczędności energii.
W ramach pełnego audytu przeprowadzamy szczegółowe
pomiary.

•

uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli
tzw. białego certyfikatu,

•

umorzenia opłat
u operatora

•

uzyskania
dofinansowania
(w szczególności jednostki
i finansowego.

2018-03-15

za

świadectwa

energetyczne

z
innych
źródeł
sektora publicznego

Efektem audytu jest uzupełnienie karty audytu oraz
przedstawienie jej w URE.
www.cefen.pl
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Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia
Rodzaje przedsięwzięć

Przykłady przedsięwzięć

Przedsięwzięcia, na które przysługują białe certyfikaty to:
• Przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2014 r.
(możliwość tylko do 30 września 2017).
• Przedsięwzięcia nowe planowane do realizacji
(przeprowadzenie
audytu
wstępnego,
realizacja
projektu, przeprowadzenie audytu weryfikacyjnego).
• Biały certyfikat nie przysługuje na przedsięwzięcia
zrealizowane przy użyciu środków z premii
termomodernizacyjnej lub innych środków publicznych
(powyżej określonego limitu).
• Minimalna oszczędność kwalifikująca się do uzyskania
białego certyfikatu wynosi 10 toe.

Przedsięwzięcia
służące
poprawie
efektywności
energetycznej to m.in.:
• Modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego,
• Termomodernizacja,
• Kompensacja mocy biernej,
• Zastosowanie OZE,
• Modernizacja źródeł ciepła lub energii elektrycznej,
• Izolacja termiczna instalacji przesyłowych, urządzeń, itd.
• Modernizacja lub wymiana urządzeń produkcyjnych,
• Wymiana sprzętu AGD i komputerów,
• Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

2018-03-15
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Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia
Harmonogram współpracy

Wizja lokalna, uzgodnienia, oferta wiążąca, umowa
Spotkanie rozpoczynające, zasoby Klienta, harmonogram projektu
Zbieranie danych, dokumentacji oraz praca w terenie (pomiary)
Przygotowanie raportu, karty audytu i wniosku do URE

Minimalna wielkość oszczędności 10 TOE – konieczna agregacja
Złożenie wniosku do URE, przyznanie świadectw / złożenie do spółki obrotu
Audyt weryfikacyjny (tylko dla przedsięwzięć 100 TOE)
2018-03-15
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Realizacja procedury audytowej trwa od 1-12
tygodni w zależności od stopnia skomplikowania,
dostępności danych, wielkości firmy i liczby
punktów poboru.

Ankieta inwentaryzacyjna i wstępna oferta
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Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia
Bezpośrednia współpraca z Klientem

Ankieta przedaudytowa

Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest wypełnienie
przez niego ankiety wstępnej, która pozwoli na
przedstawienie przez nas wstępnej oferty. Następnym
elementem jest przeprowadzenie wizji lokalnej pozwalającej
na ustalenie oferty wiążącej i podpisania umowy.
Na podstawie ankiety
wstępnej określa się, czy
przeprowadzany audyt będzie audytem uproszczonym, czy
audytem pełnym. W przypadku audytu uproszczonego
Klient winien przedstawić jedynie dokumentację techniczną
badanego przedsięwzięcia, na podstawie której zostaną
przeprowadzone obliczenia podwyższenia efektywności
energetycznej. W przypadku audytu pełnego konieczne
będzie przeprowadzenie pomiarów.

Ankieta wstępna będzie zawierać:
• Dane przedsiębiorstwa
• Opis działalności przedsiębiorstwa
• Dane obiektu, w którym przeprowadzany będzie audyt
• Informacje o wcześniej przeprowadzonych audytach
efektywności energetycznej
• Informacje o przeprowadzonych modernizacjach
mających na celu podwyższenie efektywności
energetycznej
• Informacje o planowanych modernizacjach mających na
celu podwyższenie efektywności energetycznej

2018-03-15
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Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia
Co oferujemy?

Modele wynagrodzenia

Z naszej strony oferujemy Klientowi:
• Przedstawienie
propozycji
przedsięwzięcia
zwiększającego efektywność energetyczną.
• Przeprowadzenie szczegółowych obliczeń (w przypadku
uproszczonego audytu) , bądź szczegółowych obliczeń
i pomiarów (w przypadku pełnego audytu) dla takiego
przedsięwzięcia .
• Sporządzenie raportu audytu efektywności oraz
przygotowanie karty audytu.
• Złożenie wniosku o przyznanie świadectwa efektywności
energetycznej tzw. białego certyfikatu.
• Warto zaznaczyć, że ponosimy pełne ryzyko
nieprzyznania certyfikatów.

W przypadku ubiegania się przez Klienta o białe certyfikaty
korzystamy z modelu success fee:
• Ponosimy wszelkie koszty audytu oraz ryzyko
nieprzyznania świadectw efektywności eneregetycznej,
• Klient ceduje prawo do rozporządzania otrzymanymi
świadectwami na Energomix Sp. z o.o., która prowadzi
całą obsługę procesu,
• Po uzyskaniu świadectw przekazujemy Klientowi [x] zł
netto za każdą MWh oszczędzonej energii elektrycznej,
gazu lub ciepła w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

2018-03-15
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Usługi
techniczne
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Usługi elektryczne
Kompensacja mocy biernej – nasze działania polegają na pomiarach, doborze i montażu urządzeń do kompensacji
mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Dzięki kompensacji mocy biernej uzyskujemy również redukcję poboru
energii czynnej średnio o 3-8%. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub ESCo.

Projektowanie, budowa i modernizacja układów pomiarowych oraz przyłączy energetycznych – zajmujemy się
modernizacją układów pomiarowych (WN i ŚN) do zasady TPA. Wykonujemy projekty, koordynację z OSD oraz montaż
i uruchomienie przyłączy SN. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub ESCo.

Reduktory napięcia do obwodów oświetleniowych – urządzenia stosowane do obniżenia napięcia stosowane przede
wszystkim w oświetleniu ulicznym (możliwość redukcji napięcia w godzinach nocnych), które powodują zmniejszenie
zużycia energii czynnej do 15%. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie.

2018-03-15
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Usługi elektryczne
Sprzedaż i przyłączenie stacji ładowania samochodów elektrycznych – zajmujemy się doborem, obsługą formalności
w OSD oraz instalacją stacji ładowania samochodów elektrycznych. Możliwość połączenia z instalacją PV i magazynami
energii. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie.

Sprzedaż i obsługa systemów monitoringowych i bilingowych – zajmujemy się doborem, obsługą formalności w OSD
oraz instalacją stacji ładowania samochodów elektrycznych. Możliwość połączenia z instalacją PV i magazynami energii.
Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie.

Serwisy i przeglądy elektryczne oraz bezpieczeństwo energetyczne – wykonujemy serwisy i przeglądy energetyczne.
Wspieramy klientów w projektach przyłączy i modernizacji. Wykonujemy audyty bezpieczeństwa zasilania. Pomagamy
w relacjach z OSD.

2018-03-15
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Usługi techniczne budynkowe i ciepłownicze
Odnawialne Źródła Energii – zajmujemy się doborem, projektowaniem, obsługą formalności w OSD oraz instalacją
Odnawialnych Źródeł Energii – w szczególności fotowoltaiki. Posiadamy relacje z firmami doradczymi w zakresie dotacji
UE. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub ESCo.

Oświetlenie LED – zajmujemy się doborem, projektowaniem oraz instalacją opraw, słupów, źródeł i systemów
sterowania oświetleniem LED. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub ESCo.

Pompy kawitacyjne – zajmujemy się doborem oraz instalacją stacji pomp kawitacyjnych. Pompa kawitacyjna jest
wykorzystywana jako tanie i wysokosprawne źródło ogrzewania. Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna
Energetycznie lub ESCo.

2018-03-15

www.cefen.pl

23

Usługi techniczne budynkowe i ciepłownicze
Termomodernizacja - zajmujemy się projektowaniem, audytem efektywności, pozyskiwaniem środków oraz
wdrażaniem kompleksowych działań związanych z termomodernizacją budynków (ocieplenie, wymiana stolarki,
systemy zarządzania, wymiana źródła ciepła etc.). Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub
ESCo.
Parametryzacja BMS – zajmujemy się instalowaniem oraz odpowiednią parametryzacją systemów zarządzania
budynkowego BMS.

Kogeneracja – zajmujemy się projektowaniem, doborem, obsługą formalności w OSD oraz instalacją jednostek
kogeneracyjnych (głównie gazowych). Możliwość rozliczenia w systemie Firma Efektywna Energetycznie lub ESCo.

2018-03-15

www.cefen.pl

24

Specjalistyczne pomiary
Pomiary
Przeprowadzamy specjalistyczne pomiary budynków i instalacji energetycznych. Dysponujemy własnym,
profesjonalnym sprzętem:

•

kamerę termowizyjną Keysight U5855A,

•

miernik mikroklimatu KIMO AMI310,

•

przepływomierz bezinwazyjny NFM100H,

•

analizator sieci elektrycznych PEL102,

•

analizator spalin KIMO KIGAZ 80.

Wykonane pomiary mogą być podstawą analizy pracy poszczególnych elementów systemu energetycznego, jak
i kompleksowej analizy gospodarki energetycznej obiektu. Na życzenie klienta przeprowadzamy również

analizy uzyskanych wyników pomiarów.
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Doradztwo i
szkolenia
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Usługi doradczo-szkoleniowe
Szkolenie i wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50 001 – podmioty posiadające wdrożony system zarządzania
energię poprzedzony audytem energetycznym są zwolnione z obowiązku wykonania audytu co 4 lata. Szkolimy
audytorów wewnętrznych i wdrażamy system ISO 50 001, który można następnie certyfikować.

Obsługa certyfikacji zielonych budynków – większość nowopowstających inwestycji biurowych pretenduje do miana
zielonych budynków, co wymaga określonych działań między innymi w obszarze zakupy zielonej energii lub
zastosowania OZE. Pomagamy w spełnieniu warunków uzyskania certyfikatu.

Obsługa i uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego lub przedsiębiorstwa energochłonnego – Ustawa o OZE oraz
Ustawa o podatku akcyzowym pozwalają na uzyskanie ulg w cenie zakupu energii elektrycznej (niższe koszty zielonych
certyfikatów lub opłaty OZE, ulga w akcyzie). Pomagamy w uzyskaniu takiego statusu oraz obsłudze zakupów
i raportowania do Urzędu Regulacji Energetyki.
2018-03-15
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Usługi doradczo-szkoleniowe
Analiza i agregacja mocy do redukcji – analizujemy możliwości dla danego odbiorcy redukcji zapotrzebowania na moc
w ramach usługi Demand Side Response (negawaty). Istnieje możliwość redukcji zapotrzebowania na użytek PSE lub
wykorzystanie rynku bilansującego. Odbiorcy uzyskuje korzyści z czasowej redukcji mocy. Przygotowujemy analizę
infrastruktury i korzyści oraz wdrażamy odbiorcę do systemu rynku mocy.
Wdrożenie i obsługa OSDn – usługa przeznaczona do deweloperów i zarządców obiektów komercyjnych (biurowce,
centra handlowe, magazyny) oraz mieszkalnych (osiedla pow. 300 mieszkań). Na podstawie koncesji na obrót
i dystrybucję wdrażany jest wewnętrzny operator obsługujący pod kątem infrastruktury i rozliczeń gospodarkę
energetyczną w obiekcie. Właściciel obiektu otrzymuje czynsz za wynajem oraz pozbywa się rozliczeń z najemcami.
Obsługa małych spółek obrotu i OSD – wspieramy spółki obrotu i OSD w przygotowaniu i wdrożeniu strategii rynkowej,
obsłudze sprzedaży i bilingu, a także relacji z OSD (np. dane pomiarowe).

2018-03-15

www.cefen.pl

28

Usługi doradczo-szkoleniowe
Zakupy energii elektrycznej – inwentaryzujemy parametry umowne i zakupowe, przygotowujemy profil godzinowy
poboru, opracowujemy strategię zakupu (cena FIX, cena SPOT, zakup w transzach, cena docelowa) i ją wdrażamy.
Wynagrodzenie od klienta (np. w formule success fee) lub od dostawcy. Optymalizujemy parametry umowne (moc
i grupa taryfowa).
Zakupy gazu ziemnego (z dystrybucją) – inwentaryzujemy parametry umowne i zakupowe, przygotowujemy profil
godzinowy poboru, opracowujemy strategię zakupu (cena FIX, cena SPOT, zakup w transzach, cena docelowa) i ją
wdrażamy. Wynagrodzenie od klienta (np. w formule success fee) lub od dostawcy. Optymalizujemy parametry
umowne (moc i grupa taryfowa).
Wdrożenie i obsługa klastrów energii – opracowujemy koncepcję klastra energii, tworzymy podmiot obsługujący,
obsługujemy proces formalny uzyskania koncesji, wdrażamy rozwiązania w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii
wśród członków klastra.
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Inwestycje
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Projekty poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią
Proponujemy kompleksową współpracę w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej
(łącznie z obsługą finansową inwestycji – koordynacji pozyskania dotacji lub środków zewnętrznych). Grupą docelową działań są
przedsiębiorstwa, szpitale, szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Istnieje możliwość współpracy w formule partnerstwa publicznoprywatnego (umowa długoterminowa) w ramach zarządzania energią. Najpopularniejsze obszary inwestycyjne to:
•

Modernizacja systemu oświetlenia,

•

Budowa lub modernizacja lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej,

•

Wymiana sprężarek do sprężonego powietrza i uszczelnienie instalacji przesyłowych,

•

Wymiana systemu klimatyzacji i wentylacji – wdrożenie BMS,

•

Termomodernizacja – ocieplenie ścian i wymiana stolarki,

•

Odzysk ciepła z procesów technologicznych.
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Projekty realizowane w formule ESCo
Na czym polega formuła ESCo?

Przedsięwzięcia

ESCo
(Energy
Saving
Company/Energy
Service
Company). Firmy typu ESCo zajmują się audytem
gospodarki energetycznej klienta, identyfikacją obszarów
wymagających
optymalizacji
(modernizacji)
oraz
kompleksową
realizacją
przedsięwzięcia
poprawiającego
efektywność
energetyczną.
Koszt
wdrożenia ponosi firma ESCo (we współpracy z instytucją
finansującą), która w trakcie trwania umowy (Energy
Performance Contract), uczestniczy w podziale korzyści
z podjętych inwestycji.

Formułę ESCo można stosować przede wszystkim
w przedsięwzięciach, takich jak:
• budowa i modernizacja przyłączy SN,
• modernizacja systemu oświetlenia,
• budowa lub modernizacja lokalnych źródeł ciepła
i energii elektrycznej (w tym Odnawialnych Źródeł
Energii),
• usprawnienie procesów technologicznych w zakresie
produkcji,
• przebudowa lub modernizacja budynku wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi (klimatyzacja,
wentylacja, sprężone powietrzne, ciepło, chłód),
• odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

2018-03-15
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Projekty ESCo
Energy Performance Contracts – umowa realizacji i współfinansowania inwestycji

Pełen zakres przedsięwzięć energetycznych – wybór formy realizacji
Zaprojektowania i wykonanie inwestycji przez firmę ESCo – współpraca z R&D

Współfinansowanie przez firmę ESCo i gwarantowany efekt energetyczny, możliwość uzyskania dotacji

Bieżący monitoring efektów oraz optymalizacja
Rozliczenie umowy z ESCo

2018-03-15
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Wymagana koordynacja między podmiotem
finansującym, klientem oraz ESCo. Niezbędne
interdyscyplinarne umiejętności. Współpraca
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz
uczelniami.

Określenie potrzeby (na bazie audytu) oraz identyfikacja rozwiązania przez firmę ESCo
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