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energy solutions to multidyscyplinarny zespół 
inżynierów skoncentrowany na przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w formule epc, ze szczególnym 
naciskiem na integrację stosowanych rozwiązań. 
Integracja na etapie projektu i wdrażania inwestycji 
pozwala na jego optymalizację i uzyskanie 
wymiernych efektów ekonomicznych.

Zakres działań firmy obejmuje obiekty i instalacje: 
przemysłowe, ochrony środowiska, energetyki oraz 
górnictwa.

Wszechstronne doświadczenie i kompetencje 
pracowników, pozwalają zarówno efektywnie 
realizować cele biznesowe, jak i zapewniać 
profesjonalną obsługę projektów 

Wysoka wiarygodność spółki oraz prezentowany 
profesjonalizm wykonywanych usług potwierdza 
liczne grono zadowolonych klientów.

Energy Solutions to sprawdzony partner 
w obsłudze inwestycji.
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energy solutions opiera działania o najwyższe 
standardy jakości i innowacyjne rozwiązania. Kadra 
inżynierska potrafi w pełni wykorzystać osiągnięty 
przez lata potencjał know - how z korzyścią dla 
inwestora. Potwierdzają to referencje i doświadczenie 
zebrane przy realizacji projektów o wielomilionowych 
budżetach. 

nieustanny rozwój kompetencji we współpracy 
z ośrodkami naukowo - badawczymi w zakresie 
opracowywania nowatorskich rozwiązań sprawia, 
że firma energy solutions dostarcza najnowsze 
rozwiązania technologiczne.

energy solutions wspierane jest przez szereg 
wyspecjalizowanych spółek partnerskich, które 
stanowią cenne zaplecze i dają gwarancję pełnej 
optymalizacji obsługiwanych inwestycji.

Firma

600 mln zł
wartość projektów nad którymi 
pracowała F irma i  jej  pracownicy



 

energy solutions to wieloletnie doświadczenie 
i niezbędna wiedza. Wykwalifikowany zespół 
inżynierów oraz  technologów zapewnia 
profesjonalną oraz kompleksową obsługę zadań 
przy zachowaniu krótkich terminów realizacji.

W ramach oferty konsultingowej firma energy 
solutions proponuje najwyższej klasy opracowania 
optymalizujące procesy technologiczne w niemal 
każdej branży.

  

oferta energy solutions to także profesjonalne 
dokumentacje projektowe. począwszy 
od koncepcji, przez projekty budowlane 
i wykonawcze, aż po pełną kompletację 
dokumentacji powykonawczych potrzebnych do 
realizacji inwestycji. Indywidualny dobór najwyższej 
jakości urządzeń i rozwiązań energetycznych 
i elektroenergetycznych dla poszczególnych 
obszarów inwestycyjnych to klucz do sukcesu.

 

energy solutions to doświadczony 
i odpowiedzialny partner biznesowy oferujący 
kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Każdej realizacji 
zapewnia najwyższe standardy usług w wymiarze 
koncepcyjnym oraz wykonawczym.

Dzięki doświadczeniu, sprawdzonemu know - how 
i zaawansowanym możliwościom technicznym firma 
podejmuje się realizacji nawet najtrudniejszych 
projektów. wiedza i kompetencje kadry 
gwarantują pewność i sukces w realizacji inwestycji 
klientów.

Przykładowa realizacja

Przykładowa realizacja

Przykładowa realizacja



realiZacja w Formule epc

Analiza wstępna.
 
Doradztwo na etapie podejmowania 
decyzji inwestycyjnej.
 
Wsparcie dla inwestora w procesie 
uzyskiwania decyzji administracyjnych 
związanych z realizacją projektu.
 
Wykonanie raportu środowiskowego 
z decyzją środowiskową.
 
Doradztwo w zakresie technicznym.
 
Projektowanie instalacji.

Wykonanie projektu budowlanego 
z pozwoleniem na budowę.
 
Wykonawstwo inwestycji pod klucz.
 
Uruchomienie.
 
Obsługa i serwisowanie.
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Zakres obsługi inwestycji 
w formule EPC: energy solutions jest wykonawcą nowych 

obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego 
w formule EPC. Zapewnia profesjonalną obsługę 
inwestycji dla najbardziej wymagających klientów 
sektora przemysłowego.

Firma świadczy usługi o najwyższych standardach 
obejmujących aspekt optymalizacji kosztów, 
harmonogramów i jakości rozwiązań realizowanych 
projektów. Posiadane doświadczenie i kompetencje 
w zakresie zarządzania energetycznego przy 
procesach przemysłowych, pozwalają zapewnić 
inwestorowi możliwość wygenerowania 
oszczędności już na etapie planowania i doboru 
technologii. energy solutions doradza klientom 
jak regulować efektywność energetyczną w ich 
inwestycjach.

energy solutions najczęściej kieruje ofertę 
do przemysłu produkcyjnego i spożywczego. 
Zapewnia w tym zakresie rozwiązania gwarantujące 
przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem 
specjalistycznych procesów technologicznych.

Przykładowa realizacja

wartość projektów nad którymi 
pracowała Firma i  jej  pracownicy



energy solutions zapewnia inwestorowi obsługę 
innowacyjnych przedsięwzięć proekologicznych 
w skali całego kraju. Przyszłość inwestycji 
to przede wszystkim łączenie technologii 
efektywnościowych z odnawialnymi źródłami 
energii.

Posiadane kompetencje pozwalają w optymalny 
sposób realizować kluczowe założenia projektów 
tego sektora. Współpraca z szeregiem uznanych 
specjalistów gwarantuje wielostronną obsługę 
klienta z wypełnieniem wszystkich założeń.

wieloobszarowa realizacja projektów obejmuje 
zarówno wykonawstwo inwestycji w formule 
epc,  jak również kontrolę wszelkich aspektów 
środowiskowych, technologicznych, inżynieryjnych 
oraz prawnych.

aplikacji  kogeneracyjnych

Przykładowa realizacja



jako doświadczony partner sektora 
energetycznego, energy solutions skutecznie 
zarządza dużymi projektami inwestycyjnymi. Dzięki 
zdobytemu doświadczeniu w optymalizacji 
wykorzystania zasobów, doboru technologii 
energetycznych oraz kompetencjom zespołu 
inżynierskiego firma dobiera rozwiązania, które 
skutecznie wpływają na zwiększenie efektywności 
energetycznej całych inwestycji.

Pozwala to m.in. na optymalizację wydajności 
operacyjnej elektrowni, szersze zastosowanie 
kogeneracji przy produkcji dla sieci ciepłowniczych 
i elektrycznych, lepsze zarządzanie energią 
dzięki wdrożeniu większej ilości rozwiązań na 
bazie inteligentnych sieci, czy przetwarzanie na 
elektryczność ciepła odpadowego powstającego 
w elektrowniach i przy procesach przemysłowych.

W innowacyjnym podejściu do efektywności 
energetycznej ważne jest przeprowadzenie 
audytów energetycznych oraz mierzenie 
konsumpcji i jakości energii. dzięki odpowiednim 
rozwiązaniom energy solutions jest w stanie 
osiągnąć oszczędność energii na poziomie od 30 
do 70 procent.

łącZna wartość energi i  elektrycZnej
Zainstalowanych układów

Przykładowa realizacja



energy solutions świadczy specjalistyczne usługi 
w zakresie wykonawstwa instalacji dla gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz branży paliwowej. 
Oferuje obsługę projektową i realizuje inwestycje 
budowy nowych obiektów wraz z infrastrukturą 
oraz modernizację już istniejących. Firma łączy 
wiedzę i doświadczenie wymagane dla tego sektora 
z nowatorskim podejściem przy zachowaniu 
ścisłych zasad bezpieczeństwa. Wysokie 
kompetencje zespołu inżynierów potwierdzają 
posiadane uprawnienia, które zapewniają spełnienie 
szeregu wymogów stawianych przez specyficzne 
uwarunkowania branży.

Oferta obejmuje szeroką gamę usług w zakresie 
projektowania, doboru technologii, montażu 
a także serwisowania instalacji oraz urządzeń.

na technologię Vapor chp
Zespół prądotwórc Zy, Zasilany ga Zami 
trudnymi,  spalanymi na pochodniach
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energy solutions to nowatorskie rozwiązania 
technologiczne na skalę europejską, 
wykorzystywane do modernizacji już istniejących 
oraz nowo projektowanych instalacjach 
przemysłowych i energetycznych. 

Indywidualne podejście z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu oraz uwag użytkowników, pozwala 
dostosować projekty do potrzeb i wymagań 
inwestora. 

Wysoka kultura organizacji pracy i zespół 
wykwalifikowanych inżynierów, wykorzystujących 
najlepsze dostępne technologie projektowania, 
to gwarancja wykonania dokumentacji na 
najwyższym poziomie, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami i wiedzą techniczną.

Stosowane przy planowaniu i w realizacji inwestycji 
technologie, to zbiór dedykowanych rozwiązań 
potwierdzających kompleksowy wymiar oferty 
energy solutions.

technologie

energy solutions jest odpowiedzialnym partnerem 
dla klientów również w obszarze optymalizacji 
procesów energetycznych. 

Firma prowadzi działania służące promocji 
i rozwojowi systemów zarządzania energią oraz 
systemów audytów energetycznych. Faktem jest, 
że większość mocy zużywanej do produkcji energii 
wciąż nie jest na nią przetwarzana. Istotne jest więc 
zabezpieczenie potrzeb inwestora w połączeniu 
z obniżeniem kosztów produkcji. To dziś kluczowe 
wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki.

Planując określone obszary inwestycji w oparciu 
o odpowiednią analizę i monitoring można 
regulować pobór energii i jej zużycie oraz 
zaprojektować odzysk energii w procesach 
przemysłowych. W ten sposób ograniczamy także 
koszty mocy zamówionej.



Przedmiotem zadania była przebudowa instalacji 
klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz 
z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną.

Celem realizacji zamówienia było zapewnienie 
osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu 
Daniłowicz w okresie występowania wysokich 
temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza 
oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym. 
Dostarczona instalacja składa się z sekcji wstępnego 
osuszania kondensacyjnego z wychłodzeniem 
powietrza do temperatury 12 °C. Następnie powietrze 
osuszane jest w sekcji osuszaczy adsorpcyjnych. 
Ze względu na to, że podczas procesu osuszania 
powietrze ulega znacznemu podgrzaniu, jest ono 
ponownie schłodzone na chłodnicy wtórnej 
do temperatury, która nie przekracza 20 °C. 

W sezonie zimowym powietrze wymaga jedynie 
podniesienia temperatury. Przebiega ono 
równocześnie  trzema drogami, aby zmniejszyć 
zapotrzebowanie na spręż wentylatora:

•	 właściwą dla trybu letniego (przez chłodnice 
i rotory osuszaczy),

•	 przez chłodnice i omijając rotory,

 

Wykonanie koncepcji, dokumentacji 
projektowej oraz prac instalacyjnych 
dotyczących budowy ogrzewania 
i nawilżania tuneli naparzalniczych 
na hali produkcyjnej w wytwórni 
podkładów strunobetonowych 
strunbet w Bogumiłowicach.

Dostawa i montaż głównej rozdzielnicy 
niskiego napięcia dla nowej kotłowni 
wtc.

Modernizacja instalacji do produkcji 
podłogi panelowej na obiekcie 
kronospan mielec sp. z o.o.

Koncepcja modernizacji infrastruktury 
cieplnej i elektrycznej w szpitalu 
powiatowym w mielcu w aspekcie 
redukcji obecnych kosztów energii.

Wykonanie robót związanych 
z przebudową układu wody chłodzącej 
dla obiektów typu elektrociepłownie.

Modernizacja rozdzielni oraz linii 
elektroenergetycznych w tłoczni gazu 
jarosław.

Wykonanie przeglądu rozdzielnic 
elektrycznych na tłoczniach gazu 
w tje jarosław dla operator 
gazociągów przesyłowych gaZ-
system s.a. oddział w tarnowie.

Wymiana i uruchomienie przeliczników 
objętości gazów - stacja gpZ.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. Modernizacja sieci nN 
zasilanej ze st. S467 Zawada kierunek 
gospodarstwo oraz wymiana stacji 
w msc. Zawada dla tauron dystrybucja 
s.a. oddział w tarnowie.

Wymiana rozdzielni niskiego napięcia 
w budynku Wydziału Leśnego 
uniwersytetu rolniczego im. hugona 
kołłątaja w krakowie.

•	 omijając chłodnicę i osuszacze 
- wykorzystując kanał powietrza 
świeżego do regeneracji osuszaczy. 

Następnie powietrze podgrzewane jest 
nagrzewnicą zasilaną ciepłem z kotłowni.

energy solutions w realizacji inwestycji 
spełniło wszystkie wymagania 
inwestora zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem prac.



zasilanym biogazem (lub w celu rozruchu 
propanem), będący rezerwowym 
źródłem pary technologicznej 
lub uzupełnieniem w przypadku 
większego zapotrzebowania na parę 
niż jest w stanie wyprodukować kocioł 
odzysknicowy. Kocioł biogazowy 
zrealizowany został wraz z instalacjami 
pomocniczymi m.in. Stacją Uzdatniania 
Wody zasilającej i układem odgazowania. 

realizacja inwestycji przebiegła zgodnie 
z zadaniami postawionymi przez 
inwestora. energy solutions wypełniło 
kontrakt według ściśle określonego 
harmonogramu i planu prac.

 

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było 
zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej 
w energię elektryczną i energię cieplną, 
w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, 
wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych 
biogaz, będący produktem ubocznym procesów 
technologicznych gorzelni.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej jest tu 
realizowana w wysokosprawnej kogeneracji, przy 
wykorzystaniu dwóch nowoczesnych modułów 
na biogaz o mocy elektrycznej 1 MW każdy, 
składających się z silników gazowych, generatorów 
energii elektrycznej i instalacji pomocniczych, m.in. 
modułów odzysku ciepła, kotła odzysknicowego 
do produkcji pary z gorących spalin silnikowych, 
węzła cieplnego. Kocioł odzysknicowy odbiera 
energię cieplną z dwóch ciągów gorących 
spalin, pochodzących z silników biogazowych, 
wykorzystując odebrane ciepło do produkcji pary 
o parametrach 2x0,7 t/h - 7 bar. Dodatkowo 
zastosowano kocioł do produkcji pary 
o parametrach 6,0 t/h - 6 bar, z palnikiem 

 

Przedmiotem zadania, realizowanego dla 
inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie 
dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 
12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych 
napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 
produkcji MAN, każda jednostka o parametrach 
Pe = 499,5 kW, Pc =  541,0 kW. 

Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały 
w zabudowie kontenerowej. Dzięki zastosowaniu 
autorskiej technologii bioVapor CHP osiągnięto 
wysokie sprawności oraz znacząco wydłużono 
okresy międzyprzeglądowe. 

Realizacja zadania odbywała się wspólnie 
ze spółką zależną Mielec Diesel Gaz. Zastosowanie 
autorskich rozwiązań i indywidualnego podejścia 
do problematyki technicznej, przyczyniły się 
w istotny sposób do optymalizacji kosztowej, tak 
ważnej z punktu widzenia inwestora, zapewniając 
większe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
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