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AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII
AUiPE istnieje
nych od 1997 roku.
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Prowadzimy prace zmierzające do ograniczenia zuŜycia i efektywności wykorzystania energii
oraz działania proekologiczne.
Proponujemy
Państwu
podjęcie
współpracy
w zakresie
szeroko
pojętych
działań energetycznych, termomodernizacyjnych i szkoleniowych.

OFERUJEMY:
AUDYTING

•
•
•

budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej
obiektów przemysłowych
sieci cieplnych i źródła ciepła

USŁUGI W ZAKRESIE ENERGETYKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doradztwo energetyczne
weryfikacja mocy zamówionej
ocena termomodernizacyjna budynków
monitoring zuŜycia czynników energetycznych
doradztwo techniczno-finansowe dla uŜytkowników energii
analizy ekonomiczne efektywności wykorzystania paliw
projekty nowych obiektów i modernizowanych
prowadzenie inwestycji
pozyskiwanie środków dla finansowania inwestycji termomodernizacyjnych
szkolenia w zakresie energetyki

USŁUGI DLA GMIN

•

planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

TARYFIKACJA

•

opracowywanie wniosków i kalkulacja taryf dla ciepła, energii elektrycznej, gazu
 Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami !
 Proponujemy nowoczesne rozwiązania słuŜące obniŜeniu kosztów !
 Pomagamy w realizacji przedsięwzięć energooszczędnych !
 Prowadzimy działania słuŜące ochronie środowiska !

NASZE OSIĄGNIĘCIA
W LATACH 1997 - 2008
W ZAKRESIE AUDYTINGU:
•

Zweryfikowaliśmy ok. 1600 audytów energetycznych
dla Banku Gospodarstwa Krajowego

•

Wykonaliśmy ponad 80 audytów energetycznych,
w tym obiektów nietypowych oraz dla WFOŚiGW

USŁUGI W ZAKRESIE ENERGETYKI:
•

Na podstawie autorskich aplikacji komputerowych wykonaliśmy ok. 125 ocen termomodernizacyjnych budynków
oraz ok. 1.300 weryfikacji zamówionej mocy cieplnej

W ZAKRESIE TARYFIKACJI:
•

Wykonaliśmy ponad 50 taryf dla ciepła, energii elektrycznej
i gazu

W ZAKRESIE USŁUG DLA GMIN:
•

Wykonaliśmy 20 opracowań załoŜeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

•

Opracowanie 10 audytów energetycznych dla Starostwa
Powiatowego w Kutnie, szkolenie pracowników, przygotowanie do wykonania projektów oraz opracowania programu zarządzania energią w szkołach

W ZAKRESIE SZKOLEŃ:
•

Zorganizowaliśmy ok. 250 szkoleń
dla ponad 7.500 uczestników

•

Zorganizowaliśmy akcję edukacji ekologicznej młodzieŜy
w zakresie poszanowania energii - docieplanie wnęk zagrzejnikowych w łódzkich szkołach

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

