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Warszawa, 12 października 2012 roku 

Konsorcjum Techmadex S.A., GP Energia Sp z o.o. i Atrem S.A. zbuduje 
Laboratorium Wzorcownię Gazomierzy  
 

Oferta konsorcjum składającego się z firm: Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. oraz 

Atrem S.A. (Konsorcjum) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu 

przetargowym na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy prowadzonym przez 

Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Całkowita wartość zamówienia 

wynosi 26,5 mln zł netto. 

W ramach realizacji projektu pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie technologii 
wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”  
został rozstrzygnięty przetarg przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - 
SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie (Zamawiający) w 
postępowaniu na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym 
na terenie TJE Hołowczyce. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ponad 26 mln złotych.  

- Cieszymy się z werdyktu Komisji Przetargowej. Jest to potwierdzenie naszych kompetencji, 
zdobytych w ciągu trzydziestu lat istnienia Techmadex SA. oraz potwierdza trafność doboru 
firm z którymi składaliśmy ofertę i będziemy realizować ten projekt. Jest to także 
potwierdzenie naszych obietnic złożonych przy okazji wejścia na rynek NewConnect kiedy 
zobowiązaliśmy się do startowania w coraz większych i ważniejszych dla naszej firmy 
przetargach. Gratuluję także naszym konsorcjantom. – powiedział Dariusz Gil, Prezes Zarządu 
Techmadex S.A. 

Termin realizacji zamówienia wskazany w postępowaniu przetargowym to 31 grudnia 2014 r. 
Szczegółowy zakres obowiązków Konsorcjum zostanie określony w umowie jaka zostanie 
zawarta przez Konsorcjum z Zamawiającym. 

Projekt przewiduje budowę specjalistycznego laboratorium sprawdzania rzeczywistego 

przepływu gazu, spełniający najwyższe wymagania związane z przepływomierzami 

zastosowanymi do rozliczeń komercyjnych. Będzie to jedyny taki obiekt w Europie 

Środkowo-Wschodniej, przewyższający swoimi możliwościami pozostałe tego typu obiekty w 

Europie (Niemcy, Dania, Holandia, Hiszpania). Zwiększenie dokładności pomiaru przepływu 

gazu przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. Potencjalnymi beneficjentami są 

przedsiębiorstwa zajmujące się przepływem gazu w Europie (GAZ-SYSTEM S.A., Europol GAZ 
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S.A.), zakłady przemysłu chemicznego i petrochemicznego, jak również mniejsi odbiorcy 

przemysłowi. 

*** 

Techmadex S.A. jest integratorem automatyki przemysłowej oraz wykonawcą badań termowizyjnych 
i usług serwisowych świadczonych głównie dla podmiotów z branży gazowniczej. Spółka prowadzi 
także działalność handlową w zakresie urządzeń do  transportu wewnętrznego. Techmadex S.A. 
posiada ugruntowaną pozycję na rynku – jej historia sięga 1982 r. Razem z GP Energia sp. z o.o., 
BioGP Energia sp. z o.o. oraz Eda-Serwis sp. z o.o. Techmadex S.A. tworzy grupę kapitałową. Od 4 
października 2012 r. akcje Spółki są notowane na rynku NewConnect.   
www.techmadex.com.pl 
  
GP Energia Sp. z o.o. – zajmuje się wykonawstwem, integracją i projektowaniem systemów 
automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywaniem pomiarów, telemetrią 
oraz usługi z zakresu ochrony katodowej oraz telekomunikacji.  
www.gpenergia.pl 
 
Atrem S.A. - oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego 
dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki przemysłowej, elektroenergetyki 
oraz klimatyzacji. Spółka przy tworzeniu swoich rozwiązań wykorzystuje najnowocześniejsze 
technologie. Dysponuje licznymi certyfikatami i uprawnieniami branżowymi. Atrem S.A. tworzy 
Grupę Kapitałową z CONTRAST Sp. z o.o. Od grudnia 2008 r. akcje Atrem S.A. są notowane na GPW. 
www.atrem.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt dla mediów: 
PEBO CONCEPT PR 
Paweł Borządek 
Tel. 501 027 062 
e-mail: p.borzadek@peboconceptpr.pl   
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