
OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW ENERGII

Powstały w 2016 roku niezależny podmiot oferujący 
nową jakość na rynku doradztwa, z powodzeniem łączący 
świadczenie usług na najwyższym poziomie z nowoczesnym, 
elastycznym podejściem do ich realizacji.

Firma zbudowana w oparciu o ekspertów wywodzących się 
z prywatnych przedsiębiorstw branży transportowej, urzędów 
centralnych oraz spółek transportowych Skarbu Państwa.

Eksperci Infra pracowali przy największych projektach 
z zakresu infrastruktury liniowej, zarówno kolejowej, jak 
i energetycznej w Polsce, o łącznej wartości 15 mld zł.

Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

www.infracd.pl
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DOŚWIADCZENIE / KOMPETENCJE /REFERENCJE

NASZE USŁUGI

Janusz Zubrzycki
Prezes Zarządu

Anna Żyłka
Członek Zarządu

Kamil Białkowski
Pełnomocnik Zarządu 

ds. Energetyki

 » Ponad 10 lat doświadczenia w finansowym i inwestycyjnym doradztwie dla 
przedsiębiorstw

 » Współpracował z największymi polskimi przedsiębiorstwami z sektora chemicznego, 
energetycznego i kolejowego.

 » Doradzał m.in. przy studiach wykonalności, wycenach przedsiębiorstw, przejęciach, 
restrukturyzacjach, pozyskiwaniu finansowania oraz audytach inwestycji.

 » Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną.
 » Pracowała na projektach z zakresu ochrony środowiska, a także projektach 

infrastrukturalnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
 » Współpracowała przy audytach projektów kolejowych, inwestycyjnych, optymalizacji 

zarządzania projektami oraz analizami finansowo-ekonomicznymi

 » Ponad 8 lat doświadczenia w doradztwie energetycznym dla przedsiębiorstw
 » Certyfikowany audytor efektywności energetycznej
 » Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)  

oraz systemu zarządzania energią (ISO 50001)
 » Współpracował przy realizacji audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnie 

z ustawą o efektywności energetycznej i zapisami dyrektywy EED 2012/27/UE

Zakres usług zgodnie 
z cyklem życia 
projektu obejmuje 
m.in.:

 / Opracowywanie studiów wykonalności
 / Opracowywanie strategii
 / Analiza branżowa i rynkowa
 / Analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju
 / Pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

 / Opracowywanie modeli ruchu oraz analiz 
marketingowych

 / Opracowywanie PFU/SIWZ
 / Opracowywanie kompletnych materiałów 
przetargowych w postępowaniach publicznych

 / Zarządzenie kontraktem inwestycyjnym
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CyKl żyCIA 
PROJEKTU

Proponujemy współpracę 
w następujących obszarach

Badania 
technologiczne

Opcje 
technologiczne

Źródła 
finansowania

Opracowanie OPZ

Opracowanie SIWZ

Wybór 
wykonawcy

Nadzór 
inwestorski

Odbiór 
inwestycji

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII

ZARZąDZANIE 
KOSZTAMI ENERGII  
W DObIE WZROSTU 
CEN ENERGII

 » Ograniczenie kosztów utrzymania budynków, linii 
produkcyjnych oraz oświetlenia zewnętrznego,

 » Znaczące ograniczenie żużycia energii 
elektrycznej, ciepła i/lub chłodu,

 » Oszczędność kosztów energii do 80 %,
 » Racjonalne i bezpieczne zarządzanie produkcją oraz 

obiektami i instalacjami zużywającymi energię,
 » Podwyższenie komfortu i poziomu bhp 

użytkowników budynków i klientów,
 » Różne źródła i korzystne finansowanie inwestycji.

Źródła finansowania

 » Środki własne,
 » RPO (dotacje, pożyczki/pożyczki umarzalne),
 » NFOŚ (dotacje, pożyczki/pożyczki umarzalne)
 » WFOŚ (dotacje, pożyczki zwrotne, umarzalne itp.),
 » Fundusze norweskie, Mechanizm Szwajcarski,
 » DNB NORD.

Projektowanie

Finansowanie, 
CAPEX, OPEX

Cel
Optymalizacja technologiczna i dywersyfikacja 

źródeł energii redukuje koszty produkcji 

w nowoczesnej gospodarce.

Fakty
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 » Opracowanie bilansu energetycznego zakładu, 
 » Analiza kosztów energii,
 » Wyznaczenie współczynników 

energochłonności przedsiębiorstwa (jeżeli 
możliwe będzie określenie miarodajnych danych 
produkcyjnych będących odniesieniem),

 » Charakterystyka i ocena stanu urządzeń 
zużywających energię oraz gospodarki energią 
w obszarach:
• źródeł energii elektrycznej,
• źródeł energii cieplnej,
• sieci ciepłowniczych,
• sieci elektrycznych,
• urządzeń elektroenergetycznych,
• procesu technologicznego,
• budynków i sieci przesyłowych.

 » Ocenę potencjału wygenerowania oszczędności 
kosztów przedsiębiorstwa w wyżej 
wymienionych obszarach – propozycje jasno 
sprecyzowanych modernizacji przyczyniających 
się do poprawy efektywności energetycznej.

 » Wprowadzenie – cel badania, opis przedsiębiorstwa 
i procesów produkcyjnych,

 » Opis metod wykonywania obliczeń dotyczących 
optymalizacji kosztów, jak i wskaźników finansowych,

 » Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa 
obejmująca opis sposobu zasilania w media, koszty 
mediów i ocenę instalacji,

 » Propozycje modernizacji w obszarze źródeł energii 
elektrycznej, ciepła i chłodu,

 » Propozycje modernizacji w obszarze energetycznym 
budynków i sieci przesyłowych, 

 » Propozycje modernizacji w obszarze 
elektroenergetycznym budynków i sieci,

 » Propozycje modernizacji w obszarze procesów 
technologicznych,

 » Opracowanie, w ramach polityki energetycznej 
przedsiębiorstwa, scenariusza wprowadzania rozwiązań 
obniżających koszty energii,

 » Analiza zastosowania źródeł z OZE.

REKOMENDOWANy ZAKRES PRAC

Produkty/Korzyści

Produkty/Korzyści

Cel Cel

Działania
Działania

Zgromadzenie podstawowych informacji 
o obecnej infrastrukturze dla wskazanych 
obiektów w przedsiębiorstwie.

Wykonanie obliczeń parametrów i dobór urządzeń/
instalacji dla danego obiektu/terenu.

Raport z badania wstępnego zawierający 
wytyczne i założenia wdrożenia projektu, 
tj.: sporządzenia oceny efektywności 
kosztowej, wykonania projektów technicznych 
w zakresie określonym w ocenie, sporządzenia 
wniosków o pozyskanie finansowania 
zewnętrznego dla działań modernizacyjnych 
lub/i inwestycyjnych.

 » Wstępny model finansowy bazujący na przyjętych 
założeniach technicznych,

 » Raport określający kolejność, zakres i harmonogram robót/
remontów i utrzymania,

 » Propozycje standarów, które powinny zostać osiągnięte 
w efekcie modernizacji / inwestycji, 

 » Raport dot. problematyki ochrony środowiska (m.in. 
aktualny stan prawny odnoszący się do przedmiotu 
projektu),

 » Podsumowanie wniosków wynikających z badania.

Polityka energetyczna przedsiębiorstwa określona zostanie 

wspólnie z przedstawicielami firmy, celem wyłonienia 

kolejności wprowadzania zmian optymalizacyjnych.
Wizja lokalna, inwentaryzacja

Fotowoltaika, Kogeneracja,  
Elektrownie wodne

Inwentaryzacja i badania 
technologiczne

1

Badanie opcji 
technologicznych 2
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 » Analiza kosztów utrzymania analizowanej infrastruktury, obiektów oraz instalacji,
 » Oszacowanie kosztów realizacji projektu modernizacji, w tym wykonanie wstępnego kosztorysu 

inwestorskiego ujmującego poszczególne koszty prac budowlanych, urządzeń, instalacji 
przewidzianych do zastosowania oraz kosztów robocizny i sprzętu niezbędnego do realizacji 
projektu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i czynnikami cenotwórczymi w tym 
zakresie,

 » Prognoza cen prądu na 5-10 lat,
 » Ocena finansowej rentowności inwestycji (IRR, NPV wariantów inwestycyjnych) oraz analiza 

wrażliwości,
 » Opracowanie, na podstawie kosztów eksploatacji obecnego systemu i kosztów eksploatacji po 

modernizacji, poziomu oszczędności możliwych do uzyskania.

REKOMENDOWANy ZAKRES PRAC

Produkty/Korzyści

Cel

Działania

Opracowanie optymalnej struktury realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem analizy efektów 
ekonomicznych oraz badaniem rynku potencjalnych partnerów/wykonawców oraz źródeł finansowania.

 » Określenie przewidywanego efektu optymalizacji poprzez porównania obecnych kosztów 
eksploatacji i utrzymania oraz szacunkowych kosztów eksploatacji i utrzymania po realizacji 
przedsięwzięcia,

 » Kosztorys realizacji przedsięwzięcia modernizacji w przedsiębiorstwie,
 » Raport z przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem VfM,
 » Wyznaczenie NPV wariantu inwestycyjnego w ujęciu różnicowym,
 » Określenie oszczędności dla przedsiębiorstwa z tytułu kosztów energii.

Raport z analizy przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym pozwala na określenie projektu, jako 

„atrakcyjnego w znaczeniu opłacalności ”(odniesienie do korzyści finansowych) lub „obiecującego 

w świetle oczekiwanego procesu, stopy zwrotu”.

Analiza kosztów i korzyści, NPV inwestycji

Analiza finansowa wariantów inwestycyjnych

3
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 » Określenie formuły realizacji 
przedsięwzięcia,

 » Opracowanie dokumentacji projektowej,
 » Opracowanie SIWZ, OPZ, ew. 

przeprowadzenie dialogu technicznego.

 » Udział w posiedzeniach komisji przetargowych,
 » Udzielanie odpowiedzi na każdym etapie postępowania 

przetargowego,
 » Nadzór nad inwestycją,
 » Wsparcie procesu odbioru wykonanych w ramach 

inwestycji prac.

REKOMENDOWANy ZAKRES PRAC

Produkty/Korzyści

Produkty/Korzyści

Doradztwo na etapie wyboru 
Wykonawcy i realizacji

Cel

Cel

Działania

Działania
Opracowanie dokumentacji projektowej i/lub 
przetargowej.

Wsparcie w procesie realizacji inwestycji 
w celu wyegzekwowania wymaganych rozwiązań 
technologicznych.

 » Dokumentacja projektowa, technologiczna,
 » Określenie optymalnego trybu wyboru 

wykonawcy,
 » Opracowanie PFU/OPZ,
 » Opracowanie kompletnej dokumentacji 

przetargowej (pozostałych elementów, 
PFU/kompletnego SIWZ/zaproszenia do 
składania ofert).

 » Ocena ofert i wybór wykonawcy/wykonawców  
do dalszych negocjacji,

 » Ocena proponowanych rozwiązań, możliwości 
finansowania i rekomendacja najlepszej oferty,

 » Opieka technologiczna i sprawowanie kontroli nad 
realizacją przedsięwzięcia przez wykonawcę,

 » Nadzór techniczny nad prawidłowością realizacji 
inwestycji.

Przetarg, nadzór 
inwestorski, 

modernizacja, 
przebudowa

Obniżenie kosztów energii  
w przedsiębiorstwie

5

Opracowanie dokumentacji 
projektowej / przetargowej

4



Adres do korespondencji:
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/25
01-015 Warszawa

www.infracd.pl
biuro@infracd.pl


