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Co to jest audyt energetyczny
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Dlaczego my wykonamy go
najlepiej?

Kto ma obowiązek
sporządzenia audytu?

Jak wygląda audyt
energetyczny?



     obejmuje czynności mające na celu pozyskanie informacji na temat
możliwości  oszczędności zużycia energii we wszystkich obszarach działalności
przedsiębiorstwa. 

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

JAK WYGLĄDA AUDYT ENERGETYCZNY
PRZEDSIĘBIORSTWA W NASZYM WYDANIU?

Poprosimy o wypełnienie niezobowiązującej ankiety.
ANKIETA
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  Na podstawie ankiety i krótkiej rozmowy dokonamy wstępnej analizy
przedmiotu audytu. Następnie wspólnie ustalimy warunki i zakres
współpracy oraz określimy koszt usługi. Po akceptacji warunków
współpracy podpiszemy umowę i przejdziemy do realizacji audytu.

ROZMOWA, WSTĘPNA ANALIZA I WYCENA
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     raz na 4 lata wprowadza ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja
2016 r. Obecnie audyt muszą przeprowadzać duże przedsiębiorstwa tj.
zatrudniające minimum 250 osób  albo spełniające określone kryteria
finansowe (minimum 50 mln euro obrotu w skali roku lub bilans roczny
wynoszący minimum 43 mln euro). 

OBOWIĄZEK WYKONYWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA

  Analiza dokumentów, wizja lokalna, rozmowa, i przygotowanie
audytu. To podczas tego etapu staramy jak najwięcej widzieć, słuchać,
mierzyć, sprawdzać. Na podstawie zebranych danych przygotujemy
zestawienie projektów oszczędnościowych rekomendowanych do
wdrożenia i tworzymy ostateczny dokument (audyt enrgetyczny).
Wspieramy także przedsiębiorstwa w finalizacji obowiązku
(przekazanie audytu do URE).  Ale...

DZIAŁAMY!
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     Na tym etapie swoją pracę kończy większość audytorów. My  z
naszymi klientami najczęściej zostajemy na dłużej - stanowimy ich
wsparcie merytoryczne i techniczne w ciągle zmieniającej się
"rzeczywistości energetycznej".  Możemy wspólnie ułożyć plan redukcji
kosztów energii, a jeżeli będzie to konieczne wskazać konkretne
rozwiązania dotyczące inwestycji i ich finansowania.  Wielu naszym
klientom pomogliśmy zredukować moc zamówioną energii elektrycznej
lub ciepła nawet o 40% (łącznie z dopełnieniem formalności z dostawcą
mediów). Na podstawie zebranej wiedzy możemy przedstawić również
wiele innych rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Ważną częścią
naszej działalności jest wsparcie klientów w pozyskiwaniu finansowania
dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (m.in.
białe certyfikaty).

...    TO NIE WSZYSTKO04

DLACZEGO TO MY POWINNIŚMY WYKONAĆ AUDYT
ENERGETYCZNY W PAŃSTWA FIRMIE?

wykonaliśmy ponad 40 audytów energetycznych i prawie 150
audytów efektywności energetycznej instalacji zużywajacych
energię elektryczną i ciepło
dzięki naszym rekomendacjom i wspólnie realizowanych
wdrożeniom nasi klienci zaoszczędzili co najmniej 110 tys. MWh
energii elektrycznej i 570 tys. GJ ciepła o łacznej wartości
przekraczającej 60 mln złotych
jesteśmy w wąskim gronie liderów pozyskiwania białych
certyfikatów - do tej pory pozyskaliśmy ponad 35 tys. TOE
świadectw efektywności energetycznej dla ponad 80 firm
w ciągu ostatnich lat z pomocą naszych ekspertów przeszkoliliśmy
prawie 10 tys. osób i doradzaliśmy kilkuset podmiotom 
współpracujemy od lat zarówno z międzynarodowymi i krajowymi
korporacjami, jak i lokalnymi przedsiębiorstwami

      Połączenie kompetencji i doświadczenia inżynierów firmy WBEE
oraz nieograniczony dostęp do wiedzy i ekspertów z zakresu szeroko
pojętego prawa energetycznego  firmy DlaEnergetyki jest gwarancją
udanej współpracy. 
     Na potwierdzenie przytaczamy szereg liczb i faktów:



KONTAKT:

Kierownik projektu efektywności energetycznej
tel. 602 62 62 43
e-mail: produkty@dlaenergetyki.pl

 JAN GAŁECKI


