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POLSKA GRUPA UZDROWISK
Polska Grupa Uzdrowisk została powołana do
życia w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo
składającą się z sześciu kurortów, siecią
uzdrowisk w całej Polsce, w składzie:
Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nimi
Uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Kudowa, a
także
Uzdrowisko
Cieplice,
Uzdrowisko
Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą
ofertę lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, w
oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy
surowce lecznicze, takie jak wody mineralne,
borowina, świerk, czy solanka
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ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
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OPTYMALIZACJI MEDIÓW – ZAKRES PROJEKTU
 Liczba obiektów objętych projektem
 Domy Zdrojowe
 Hotele
 Szpitale
 Zakład Produkcji Wody
 Budynki techniczne
 Liczba miejscowości
 Ilość PPE (punktów pomiarowych energii)
 Ilość punktów poboru gazu
 Liczba obiektów
 Liczba sprzedawców energii
 Liczba dystrybutorów energii
 Liczba umów do analizy

28
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6
1
9
15
58
51
58
5
3 (TAURON, PGE, ENERGA)
166
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OPTYMALIZACJI MEDIÓW – ZAKRES
PROJEKTU
 OBSZAR ENERGIA ELEKTRYCZNA
o
o
o
o
o
o

Zużycie roczne: 18,5 GWh
Liczba obiektów: 58
Okres analizy: 12 miesięcy
Oszczędności w zakupie energii: 19% (851 tys. zł)
Oszczędności w usługach dystrybucyjnych: 12% (310tys. zł)
Całkowite oszczędności: 17% (1.161tys. zł)

 OBSZAR PALIWO GAZOWE
o
o
o
o
o
o

Zużycie roczne: 4.550.000 m3
Liczba obiektów: 51
Okres analizy (rzeczywisty): 12 miesięcy
Oszczędności w zakupie paliwa: 3% (186tys. zł)
Oszczędności w usługach dystrybucyjnych: 6% (130tys. Zł)
Całkowite oszczędności: 3,5% (316tys. zł)
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METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU
Zmiany prawa
Zmiany strukturalne

Ewidencja
(taryf, umów i
danych)

Optymalizacja

Faza
inicjacyjna
Monitorowanie

Zmiany struktury zużycia
Zmiany na rynku
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KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU
 Wykonanie audytu stanu prawnego i finansowego poszczególnych
obiektów pod kątem obowiązujących umów
 Zmniejszenie liczby umów sprzedaży energii z 56 na 1
 Opracowanie jednego wzoru umowy obowiązującego we wszystkich
jednostkach
 Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych
 Pełna kontrola kosztów energii i gazu w poszczególnych jednostkach
 Możliwość wynegocjowania wspólnych i jednakowych stawek dla
wszystkich obiektów
 Monitorowanie zużycia energii i paliwa gazowego w poszczególnych
obiektach
 Szybka reakcja w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z
rozliczeniami
 Pełne wsparcie merytoryczne dotyczące obszaru energii elektrycznej
 Wypracowanie oszczędności na energii elektrycznej na poziomie 17%
w okresie 12 miesięcy
 Wypracowanie oszczędności na paliwie gazowym na poziomie 3,5%

7

DLACZEGO GRUPA ZAKUPOWA
TO DOBRY POMYSŁ ?
Plusy
•
•
•

•

•

Duży wolumen energii – w ramach grupy zakupowej wolumen kupowanej energii
jest dużo większy niż wielkość energii kupowanej samodzielnej prze jeden podmiot.
Jedna stawka- klient otrzymuje jedną stawkę na dowolną taryfę bez względu na
wielkość kupowanej energii
Wiedza i doświadczenie – cały proces konstruowania zapytania ofertowego,
postępowania przetargowego oraz negocjacji jest realizowany przez zespół
wyspecjalizowany w tej dziedzinie wyposażony w odpowiednie narzędzia
informatyczne
Umowa- w ramach kompleksowej usługi kontrolujemy zapisy umowne
przygotowane przez wybranego sprzedawcę energii aby zawierały wszystkie warunki
złożone w ofercie. Wspieramy proces uzgadniania warunków prawnych w umowie
(warunki wypowiedzenia, zmiany parametrów technicznych itp.)
Realizacja umowy – wsparcie w pierwszym okresie trwania nowej umowy.

Minusy
•

Wspólny zakup- grupa musi poddać się pewnym rygorom wspólnych zakupów (czas
realizacji projektu, sposób negocjacji)
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INNPACT – KIM JESTEŚMY?
 Jesteśmy niezależną firmą doradczą . Główną działalnością firmy od początku jej
istnienia na rynku jest doradztwo w zakresie szeroko pojętej optymalizacji kosztów
mediów energetycznych.
 Rozpoczęliśmy swoją działalność w 2008 roku czyli od początku funkcjonowania
rynku energii w Polsce.
 Reprezentujemy w procesie negocjacji warunków tylko i wyłącznie naszych
klientów a nie określony koncern energetyczny.
 Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę, dzięki której możemy zapewnić
naszym klientom najwyższy standard usług i oczekiwane wyniki
 Jesteśmy firmą innowacyjną, rzetelną i kompetentną, budującą swoją pozycję na
długotrwałych, partnerskich relacjach zarówno z obecnymi, jak i przyszłymi klientami.
 Zbudowaliśmy własne narzędzia informatyczne wykorzystując wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie tworzenia zaawansowanych aplikacji dla klientów z
sektora energetycznego
 Współpracujemy z najlepszymi polskimi firmami na rynku w obszarze optymalizacji
kosztów infrastruktury energetycznej
 Jesteśmy liderem polskiego rynku, gdyż jako jedna z niewielu firm oferujemy
kompleksowe podejście do zagadnienia optymalizacji kosztów energii elektrycznej
wykorzystując zaawansowane modele analityczne oraz własne narzędzia
informatyczne.
 Obsłużyliśmy firmy o łącznym wolumenie ponad 950 GWh, w tym prawie 700 GWh w
ramach zakupów grupowych.
 Nasi klienci zaoszczędzili do tej pory prawie 35 mln zł.
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