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Szanowni Państwo,
Firma PROMAR Sp. z o.o., od 15 lat działając na runku energetycznym, stała się nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się organizacją.
Połączenie ogromnego doświadczenia pracowników o wieloletniej praktyce z grupą
ludzi młodych, doskonale wykształconych, z wielkim zapałem do rozwoju i znajomością
nowoczesnych technologii, pozwoliło stworzyć zespół o wielkim potencjale możliwości.
Opracowane i wdrożone przez naszych inżynierów unikalne rozwiązanie technologiczne pozwala nam optymalizować zużycie mediów energetycznych, zapewniając naszym
klientom bezpieczeństwo oraz wymierne korzyści ekonomiczne.
W obszarach, w których funkcjonujemy, chcemy być liderem – jesteśmy otwarci na
wszelkie potrzeby naszych klientów, a co najważniejsze nie unikamy wyzwań. Priorytetem w naszej działalności jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
Swoją wiedzą i rzetelną pracą zasłużyliśmy na miano wiarygodnego partnera biznesowego. Zależy nam na budowaniu z naszymi kontrahentami trwałych i stabilnych relacji
biznesowych.
Z poważaniem

Prezes Zarządu
PROMAR Sp. z o.o.
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Jesteśmy firmą inżynierską, która swoją działalność prowadzi od roku 1994. Obecnie

O nas

O nas

O Nas

firma jest liderem na polskim rynku w zakresie optymalizacji zużycia energii
oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach.
Oferujemy usługi projektowania, wykonawstwa, serwisu oraz eksploatacji i monitoringu w takich branżach jak:
ciepłownictwo,
wentylacja,
klimatyzacja,
zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną budynków.
Przełomowym dla firmy był rok 2004, kiedy to rozpoczęliśmy pracę nad implementacją systemu IT pozwalającego na zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną w obiektach, który oferowany jest na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS).

2

Certyfikaty
Certyfikaty

certyfikaty

3

Potwierdzenie przyjęcia do Izby Gospodarczej

Zaświadczenie o członkostwie

Ciepłownictwo Polskie

w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa
w Bydgoszczy

Świadectwo Bezpieczeństwa

Świadectwo Bezpieczeństwa

Przemysłowego III stopnia

Przemysłowego III stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa

GreenEvo – Akcelerator

Przemysłowego II stopnia

Zielonych Technologii

rysantów, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowywaniem dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, projektów budowlanych
i wykonawczych.
Przygotowując inwestycję, zawsze dbamy o to, aby materiały, z których powstaną projektowane przez nas instalacje, spełniały wymagane normy jakości oraz były adekwatne do funkcji i potrzeb, jakie mają spełniać. Gwarantuje to optymalną pracę instalacji,
która służyć będzie przez wiele lat.
Nasza oferta obejmuje realizację projektów z zakresu:
instalacji c.o. i c.w.u.,
węzłów cieplnych,
kotłowni gazowych, olejowych, węglowych zarówno w technologii wodnej
i parowej,
zestawów hydroforowych,
sieci cieplnych,
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
systemów typu VRV,
instalacji elektrycznych,
szaf sterowniczych dla węzłów cieplnych i kotłowni,
automatyki przemysłowej, węzłów cieplnych, kotłowni, wentylacji i klimatyzacji.
Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy także inne podmioty, oferując usługi
doradztwa technicznego na etapie przygotowania inwestycji.

Projektowanie

Dział Przygotowania Inwestycji to zespół doświadczonych projektantów oraz koszto-

Projektowanie
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Dział Techniczno-Produkcyjny istnieje w naszej firmie od początku jej działalności. Specyfika klientów oraz różnorodność realizowanych kontraktów sprawiły, że na przestrzeni
lat zdobyliśmy doświadczenie oraz wiedzę, która dzisiaj pozwala realizować nam instalacje grzewcze, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne stojące na najwyższym poziomie technologicznym.
Oferujemy Państwu wykonawstwo w zakresie:
instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,
instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego dla wentylacji i klimatyzacji,
systemów wentylacji, klimatyzacji i VRV,
instalacji wod-kan,
pomp ciepła i systemów solarnych,
kompaktowych węzłów cieplnych,
zestawów hydroforowych,
sieci cieplnych,
kotłowni: olejowych, gazowych, węglowych zarówno w technologii wodnej
i parowej,
instalacji gazowych,
szaf sterowniczych.
Stawiamy na nowoczesne tehnologie oraz jakość i funkcjonalność rozwiązań, co potwierdzone zostało licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursach i plebiscytach
krajowych i międzynarodowych.

tem, oferowany na rynku pod nazwą – PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS),
pozwalający na optymalizację zużycia energii we wszystkich rodzajach budynków.
Koncepcja systemu opiera się na dostarczeniu narzędzia integrującego wszystkie
urządzenia pomiarowe i automatyki dowolnego producenta odpowiadające za kontrolę i sterowanie instalacjami w budynkach. Każdy element PMS został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał dowolne konfigurowanie funkcjonalności
w zależności od wymagań klienta. System pozwala również analizować dane, dzięki
czemu możliwe jest optymalizowanie zużycia mediów w budynkach.
PMS jest oferowany w modelu SaaS (Software as a Service), dzięki czemu koszty wdrożenia i użytkowania systemu są dużo niższe niż oszczędności uzyskiwane
przez klientów.
Kolejne wdrożenia oraz opinie przekazywane nam przez klientów potwierdziły, iż
PMS jest doskonałym rozwiązaniem dla zarządców nieruchomości oraz innych podmiotów, dla których niezbędna jest ciągła kontrola i optymalizacja pracy urządzeń
oraz możliwość zdalnej regulacji parametrów automatyki.
Dział MONITORING odpowiedzialny jest za nieustanny rozwój i zwiększanie
funkcjonalności systemu PMS. Nad rozwojem systemu czuwa zespół specjalistów
korzystających z najnowszych narzędzi. W dalszym ciągu poszerzamy listę urządzeń
współpracujących z PMS oraz udoskonalamy interfejs użytkownika tak, aby korzystanie z systemu było jeszcze bardziej przejrzyste.
architektura systemu Pms

Strefa
użytkownika
Monitorowane
obiekty

INTERNET

APN

SMS WWW E-mail

GPRS
/Ethernet

Monitoring

W 2004 roku powstał w firmie Dział MONITORING, który zbudował autorski sys-

Monitoring

mONitOriNg

Centrum
Danych
Serwer PMS
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Najważniejszą rolę w procesie optymalizacji zużycia energii odgrywa właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji. Przy użyciu systemu PMS nasi specjaliści nadzorują pracę instalacji znajdujących się w budynku, zapewniając ich optymalną pracę.
Eksploatowanym budynkom zapewniamy zdalną regulację, diagnozowanie nieprawidłowości pracy instalacji oraz powiadamianie użytkowników oraz służb serwisowych
o stanach alarmowych. Dodatkowo po każdym sezonie grzewczym dokumentujemy naszym klientom w formie raportu wypracowane oszczędności pochodzące z eksploatowanych przez nas budynków. W raporcie znajdują się informacje dotyczące analizy zużycia
energii, zaleceń dotyczących weryfikacji zamówionej mocy cieplnej oraz niezbędnych
modernizacji i remontów urządzeń i instalacji, które umożliwią uzyskanie dalszych
oszczędności.
Nasze prace obejmują również wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno-ekonomicznych. Posiadamy uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych
budynków.

klientów. Oferujemy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń
grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
Naszych pracowników wyróżnia wieloletnie doświadczenie, poparte wykształceniem,
uprawnieniami oraz certyfikatami wydawanymi przez wiodących producentów urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
w swojej ofercie posiadamy serwis:
węzłów cieplnych,
kotłów gazowych i olejowych,
wytwornic pary,
central wentylacyjnych,
układów klimatyzacji,
zestawów hydroforowych,
agregatów wody lodowej.

Serwis

W swojej działalności dużą wagę przywiązujemy do kompleksowej obsługi naszych

Serwis

serwis

w ramach czynności serwisowych wykonujemy:
przeglądy bieżące,
konserwację,
naprawy,
przygotowanie instalacji do sezonu grzewczego,
diagnostykę urządzeń,
regulację wraz z analizą poszczególnych parametrów.
Nasze służby serwisowe działają w trybie całodobowym, co pozwala nam szybko reagować na każde zgłoszenie. W swojej pracy serwisanci wykorzystują system PMS, który
poprzez wiadomości SMS informuje o wykrytej awarii, co szczególnie w okresie zimowym znacznie wpływa na szybkość świadczonych usług.
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energooszczędne
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PrOgramy eNergOOszczędNe

Firma PROMAR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i pragnąc wesprzeć ich w procesie optymalizacji kosztów działalności, opracowała nowy produkt
zawierający usługi eksperckie w zakresie optymalizacji zużycia energii. Gwarantuje on
klientom oszczędność energii oraz zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów poprzez zwiększenie efektywności jej wykorzystania i modernizację istniejących instalacji.
W ramach usługi wykonujemy analizę kosztów ponoszonych z tytułu wykorzystania
energii oraz przedstawiamy rozwiązania w zakresie:
usprawnień pracy instalacji optymalnych z ekonomicznego punktu widzenia,
prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych,
efektywnej eksploatacji zainstalowanych w budynku urządzeń,
procedur organizacyjnych zmierzających do obniżenia zużycia energii,
szkoleń i instruktaży dla personelu technicznego i administracji w obiektach
klientów mających na celu przekazanie niezbędnej wiedzy i doświadczeń
w zakresie zarządzania energią.
W ramach usługi gwarantujemy wykonanie projektu i zapewniamy rezultaty w postaci
oszczędności energii. Co więcej koszty inwestycyjne są pokrywane z środków finansowych zaoszczędzonych dzięki obniżeniu zużycia energii. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych i zmian organizacyjnych rzeczywiste koszty energii u klienta ulegają obniżeniu w stosunku do stanu sprzed modernizacji.

Brak konieczności angażowania własnych
środków finansowych ze strony klienta

Brak ryzyka technicznego
i ekonomicznego

Poprawa komfortu termicznego
i eksploatacyjnego w pomieszczeniach

Brak ograniczeń w wielkości
koniecznych nakładów

Korzyści
z realizacji projektu

Przejęcie do eksploatacji zainstalowanych
urządzeń przez Wykonawcę na okres trwania
umowy

Projekty nie wymagają
wiedzy i doświadczenia klienta

Wyposażenie obiektów klienta w nowoczesne,
bezpieczne i energooszczędne urządzenia

tywy Zarządu firmy PROMAR. Działanie to wpisuje się w koncepcję społecznej
odpowiedzialności biznesu realizowanej przez firmę. Konkurs jest adresowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
„Energia kontrolowana” wyróżnia się na tle innych konkursów swą formą, tak
aby umożliwić uczniom jednoczesne wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami
w jej prezentowaniu.
Głównym celem, jaki PROMAR postawił przed realizowanym przez siebie plebiscytem, jest promowanie wśród społeczności lokalnej zagadnień związanych
z problematyką racjonalizacji i optymalizacji energii, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Nie mniej ważnym aspektem wydarzenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego, za który odpowiedzialny jest współorganizator konkursu, w postaci uczelni wyższej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs Energia Kontrolowana

Idea konkursu „Energia kontrolowana” powstała w kwietniu 2008 roku, z inicja-

Konkurs Energia kontrolowana

kONkurs eNergia kONtrOlOwaNa
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Projektowanie
Frantschach Świecie S.A.
Zaświadczamy, że firma PROMAR Sp. z o.o. zaprojektowała ogrzewanie hali magazynu bel z częścią socjalno-biurową. Wszelkie
prace wykonane przez PROMAR przebiegały sprawnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Jakość wykonanej dokumentacji i współpraca z firmą PROMAR nie budziła zastrzeżeń i jest godna polecenia.

wykonawstwo
Opera NOVA w Bydgoszczy
Opera NOVA w Bydgoszczy informuje, że firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała na rzecz
Opery instalację monitoringu i sterowania instalacjami zraszaczowymi oraz zmodernizowała instalację wentylacji dla pomieszczeń Klubu Aktora. Realizacja zadań przebiegała sprawnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
Zaświadczamy, że firma PROMAR Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową podjęła się realizacji zadania, przedmiotem którego
było wykonanie prac modernizacyjnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
Telekomunikacja Polska S.A.
Zaświadczamy, że firma PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kościuszki 27 wykonała w Więcborku przy
ul. Krótkiej 4 w budynku TP S.A. kotłownię olejową na urządzeniach firmy Viessmann.
STRABAG Sp. z o.o.
Firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała na zlecenie firmy STRABAG Sp. z o.o. roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
oraz wentylacji w obiekcie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. – Stacja Uzdatniania Wód Powierzchniowych „Czyżkówko” w Bydgoszczy przy ulicy Koronowskiej 96.
OFTALMIKA Sp. z o.o.
OFTALMIKA Sp. z o.o. informuje, że firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała w okresie od 18.10.06 r. do 28.02.08 r. szereg prac
w ramach budowy Kliniki Chorób Oczu w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 15. Realizacja zadania przebiegała sprawnie.
Wszystkie prace prowadzono zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.
Zaświadczam, że firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała na potrzeby naszego przedsiębiorstwa kotłownię olejową, w której zainstalowano 2 kotły firmy Viessmann
o mocy 495 kW każdy.

Focus Park w Bydgoszczy
POLONEZ-PLUS Sp. z o.o. informuje, że firma PROMAR Sp. z o.o., działając w ramach
podpisanej umowy na roboty budowlane związane z budową Centrum Handlowego Focus Park w Bydgoszczy, wykonała instalację wody lodowej oraz centralnego
ogrzewania.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Zaświadczamy, że firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała prace związane z budową Wydziału Farmaceutycznego Collegium
Medicum przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.
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Urząd Miasta Bydgoszczy
Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącego systemu grzewczego w Bydgoskim Klubie Sportowym
„POLONIA”. Wszystkie prace wykonane zostały przez PROMAR bez przestojów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. zaświadcza, że firma PROMAR Sp. z o.o. wykonała w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy następujący zakres prac: instalację klimatyzacji, instalację wentylacji, instalację centralnego
ogrzewania, węzeł cieplny.

CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaświadcza, że firma PROMAR Sp. z o.o. od 26.06.2007 r. do
15.08.2007 r. wykonywała na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy prace w ramach zadania
pt.: „Przebudowa Infrastruktury Centrum Onkologii dla potrzeb Zakładu Endoskopii”.

ZAKŁADY MIĘSNE „KUJAWY” Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne „KUJAWY” Sp. z o.o. z przyjemnością informują, że firma PROMAR Sp. z o.o. w ramach wygranego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonała w nowo budowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego przy ul. Przemysłowej 27 kotłownię parową
wysokoprężną o mocy 5,8 MW.
Urząd Miasta Janikowo
Urząd Miejski w Janikowie zaświadcza, że firma PROMAR w ramach wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała instalacje sanitarne dla potrzeb inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej i trybuny stadionu w Janikowie”.
BAUSTOFF + METALL Color Sp. z o.o.
Zaświadczamy, że spółka PROMAR wykonała w nowo budowanej hali socjalno-magazynowej następujące instalacje sanitarne: kotłownię
olejową opartą na kotle firmy BUDERUS G 225 o mocy 64 kW, instalację c.o., instalację wod-kan wraz z wykonaniem białego montażu,
instalację wentylacji mechanicznej, instalację hydrantową. Współpraca podczas realizacji zadania przebiegała sprawnie i w rzeczowej
atmosferze.
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
Informujemy, że firma PROMAR w ramach budowy Szpitala Miejskiego wykonała następujący zakres prac: wewnętrzną instalację ppoż.
wraz z pompownią przeciwpożarową, stację uzdatniania wody, instalację wod-kan wraz z wykonaniem białego montażu, montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych w łazienkach, dezynfekcję c.w.u. lampą UV. Prace prowadzono bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

serwis, eksploatacja, monitoring
Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 8 potwierdza współpracę z PROMAR Sp. z o.o. od dnia 4
października 2004 r. na konserwację węzła cieplnego i od dnia 14 października 2005 r. na świadczenie usługi monitoringu systemu PMS.
Urząd Miasta w Bydgoszczy
Miasto Bydgoszcz zaświadcza, że firma PROMAR Sp. z o.o. w ramach podpisanych szeregu umów świadczy usługi monitoringu, eksploatacji
i serwisu dla 25 obiektów nam podlegających, w tym 19 węzłów cieplnych oraz 6 kotłowni.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
Zaświadczamy, że system monitoringu zwany PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS) firmy PROMAR jest wykorzystywany w obiektach
kompleksów wojskowych rejonu RZI Bydgoszcz. Zarządzany przez pracowników PROMAR system PMS działa sprawnie i przyczynił się do
znacznych oszczędności. Zarówno niezawodność systemu i funkcje użytkowe uzyskały wysoką ocenę i są godne polecenia.
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
W wyniku podpisania umowy Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z firmą PROMAR Sp. z o.o. firma PROMAR Sp. z o.o. świadczy usługi
serwisu, eksploatacji oraz monitoringu 9 węzłów cieplnych administrowanych przez PSM. Pragniemy podkreślić rzetelność, fachowość oraz
skuteczność działań serwisantów, dlatego też z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że firma PROMAR Sp. z o.o. jest godnym zaufania
i polecenia partnerem.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZRZESZENI”
Pomiędzy MSM „ZRZESZENI” a firmą PROMAR Sp. z o.o. zawarta została umowa na dostarczenie usługi w postaci monitoringu – PROM@R
MONITORING SYSTEM (PMS) dla 2 węzłów cieplnych oraz 9 kotłowni w obiektach administrowanych przez naszą Spółdzielnię Mieszkaniową.
KOMANDOR ŁÓDŹ S.A.
Zaświadczamy, że firma PROMAR działając w ramach podpisanej umowy świadczy usługi monitoringu i eksploatacji przy użyciu systemu
PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS) w wykonanym przez PROMAR kompaktowym węźle cieplnym znajdującym się w fabryce i biurowcu
naszej firmy w Łodzi.
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Nagrody i Nagrody
wyróżnienia
i wyróżnienia

NagrOdy i wyróżNieNia
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Medal Europejski dla wyrobu 2009,

Gazela Biznesu 2008

Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2008,

przyznany

przyznana za maszynownię chłodu,

za Zestaw hydroforowy

pomp ciepła w kompleksie wielofunkcyjnym
„FOCUS PARK” w Bydgoszczy

Medal Europejski 2007,

Gazela Biznesu 2007

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
przyznany za szczególne zasługi dla miasta

przyznany za innowacyjne rozwiązanie,
jakim jest PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS)

Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2004,

Medal Starosty Bydgoskiego,

przyznana za system monitoringu

przyznany za zasługi dla powiatu

PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS)

Medal Polonia Technica

Po godzinach

Po godzinach

PO gOdziNach
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Promar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 52 366-80-60
fax +48 52 366-80-76
e-mail: poczta@promar.com.pl
www.promar.com.pl

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

