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Ponadto klienci Quantum Energy, zintegrowanego oddziału Quantum Global Solutions, będą mogli korzystać z naszych 
unikalnych rozwiązań, włączając współpracę ze specjalistami w dziedzinie opóźnień i zakłóceń budowlanych, Construction 
Dynamics i Quantum Digital – naszymi wewnętrznymi jednostkami ds. realizacji roszczeniowych materiałów wideo, którzy 
zapewniają przejrzystość wizualną najbardziej skomplikowanych problemów budowlanych.
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Wiedza naszych ekspertów w dziedzinie energetyki jest 
nieocenionym, bezkonkurencyjnym zasobem dla firm energetycznych 
podczas cyklu życia ich projektów.

CONSULTING

Możliwości Wykonawcze Quantum Energy 
Sektor energetyczny jest ważnym motorem rozwoju gospodarczego, przemysłowego i społecznego. Podczas gdy 
tradycyjne źródła energii, takie jak ropa i gaz, pozostają kluczowymi elementami globalnego koszyka energetycznego, 
odnawialne i zrównoważone źródła energii stają się paliwami przyszłości.

Świat stoi obecnie przed podwójnym wyzwaniem – zaspokojeniem rosnącego zapotrzebowania na energię w celu 
wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego przy jednoczesnym łagodzeniu wpływu zmian klimatycznych na 
środowisko.

Sektor zrównoważonej energii jest wieloaspektowy – od energii słonecznej, poprzez energię wiatru i energię fal, po 
biopaliwa – zielona energia jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii na świecie. Sektor tradycyjnych źródeł 
energii z paliw kopalnych również inwestuje duże środki w technologie mające na celu zmniejszenie emisji, zwiększenie 
wydajności i odegranie roli w zielonej rewolucji energetycznej.  Quantum odgrywa swoją rolę w łagodzeniu tych 
globalnych problemów. 

Quantum Energy powstała, aby umożliwić Quantum wzmocnienie zdolności oferowania sektorowi energetycznemu 
dodatkowego wsparcia eksperckiego w obszarach zamówień, zarządzania projektami, wsparcia wykonalności, unikania 
sporów i zarządzania nimi, usług eksperckich, opinii i zeznań w sprawach kwotowo-ilościowych, opóźnień, analiz 
sądowych, zarządzania budową i przeglądami technicznymi – szczególnie w sektorze odnawialnych źródeł energii. 
Nasz zespół doskonale zna globalne zmiany regulacyjne i polityczne oraz ma doświadczenie w prowadzeniu projektów 
energetycznych zaczynając od koncepcji do ich zakończenia.
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Nasze wielopokoleniowe, międzynarodowe zespoły mają doświadczenie w pracy nad projektami w następujących sektorach energetycznych:

• Energia wiatrowa - Energia wiatrowa to niskoemisyjne źródło energii, które jest zarówno czyste, jak i łatwo dostępne. Quantum 
Energy ma bogate doświadczenie w sektorach morskiej i lądowej energetyki wiatrowej i do tej pory zrealizowało wiele dużych 
projektów.

• Energia słoneczna  - Nasz zespół ekspertów pracował nad projektami energii słonecznej w Katarze, Omanie, USA i Europie, co pozwala 
nam zapewnić naszym klientom profesjonalne doradztwo dotyczące europejskich przepisów energetycznych i wspierać ich od 
rozpoczęcia projektu do jego zakończenia.

• Energia odnawialna fal morskich  - Ta forma energii odnawialnej jest obszarem specjalizacji Quantum Energy, posiadamy kilku 
kluczowych konsultantów z wiedzą na temat projektów energii fal pływowych.

• Ropa naftowa i gaz - QQuantum Energy posiada zespół doświadczonych specjalistów z sektora naftowego i gazowego, którzy mogą 
zapewnić wymagane umiejętności zarządzania komercyjnego, zarządzania kontraktem oraz harmonogramem, obejmujące wszystkie 
aspekty przemysłu naftowego i gazowego.

• Energia jądrowa  - Quantum Energy ma duże doświadczenie w przemyśle jądrowym, zarówno w nowych konstrukcjach, jak i 
programach likwidacji, a także w przemyśle energetycznym w realizacji szeregu projektów, takich jak elektrownie wodne, elektrownie, 
podstacje i sieci dystrybucji energii.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w ciągu ostatniej 
dekady świat zainwestował około 3 biliony dolarów w odnawialne źródła energii, 
ale roczne inwestycje muszą się podwoić do 2030 r., aby poradzić sobie z 
kryzysem klimatycznym.

Quantum Energy – Obszary Naszej Specjalizacji
Nasi klienci to eksperci w swojej dziedzinie, zarządzający budową prestiżowych projektów energetycznych na dużą skalę na całym świecie. 
Koncentrują się na jakości i bezpiecznej realizacji projektów na czas, a Quantum Energy świadczy specjalistyczne usługi w pełnym spektrum 
sektorów energetycznych.
 
Sektor zrównoważonej energii jest wieloaspektowy – od energii słonecznej, poprzez energię wiatrową i energię fal, po biopaliwa – zielona 
energia jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii na świecie. Sektor tradycyjnych źródeł energii z paliw kopalnych również inwestuje 
duże środki w technologie mające na celu zmniejszenie emisji, zwiększenie wydajności i odegranie roli w zielonej rewolucji energetycznej. 
Mając na uwadze te globalne problemy – Quantum odgrywa swoją rolę w ich łagodzeniu.

Zespół ekspertów Quantum Energy to specjaliści w pracy z klientami z branży energetycznej w całym okresie trwania projektu, oferujący 
im dodatkowe wsparcie eksperckie w obszarach: zamówień, zarządzania projektami, wsparcia wykonalności, unikania sporów, zarządzania 
sporami, usług eksperckich, opinii i zeznań w sprawach kwotowo-ilościowych, opóźnień, zarządzania budową i przeglądami technicznymi – 
szczególnie w sektorze odnawialnych źródeł energii.
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Strategiczne podejście Quantum 
Quantum współpracuje z klientami na wszystkich etapach projektu i rozumie potrzebę połączenia dogłębnej wiedzy branżowej i doświadczenia 
z proaktywnymi umiejętnościami kontraktowymi i komercyjnymi, aby skutecznie zarządzać projektami od momentu ich powstania do 
zakończenia. Nasi globalni klienci to eksperci w swojej dziedzinie zarządzający budową prestiżowych projektów energetycznych. Koncentrują 
się na jakości i bezpiecznym dostarczaniu projektów na czas. Współpraca z Quantum pozwala naszym klientom zarządzać swymi projektami, 
podczas gdy my dbamy o ich zyski. Nasz doświadczony zespół służy pomocą na wszystkich etapach projektu: 

Filozofia korporacyjna Quantum
Dopasowana do naszej wizji i misji korporacyjnej, które definiują nasze cele korporacyjne i kierują naszymi działaniami na przyszłość, filozofia 
korporacyjna Quantum opiera się na sześciu kluczowych filarach, które definiują naszą kulturę korporacyjną, podkreślają sposób prowadzenia 
naszej działalności i pełnią funkcję zasad przewodnich w zakresie wchodzenia w interakcje z naszymi pracownikami i klientami.

• Etap postępowania przetargowego 
• Negocjacje przed udzieleniem zamówienia
• Spotkania wstępne i ustanowienie systemów kontroli 

projektu 
• Opracowanie podstawowego harmonogramu

• Zarządzanie kontraktowe/komercyjne 
• Przygotowanie i negocjowanie zmian 
• Przygotowanie i negocjowanie roszczeń 
• Zarządzanie podwykonawcami
• Rozliczenia końcowe

• Doskonałość – nie umiejętność, ale postawa
• Orientacja na klienta  – zobowiązanie do wykraczania poza 

oczekiwania naszych klientów
• Uczciwość – uczciwość jest podstawą naszej działalności 

biznesowej
• Innowacja – nasze innowacyjne i oparte na rozwiązaniach 

podejście jest integralną częścią naszej filozofii biznesowej

• Kreatywność oparta na rozwiązaniach  – wykorzystanie 
kreatywnych podejść do proaktywnego poszukiwania 
polubownych rozwiązań 

• Rodzina Quantum  – oparty na wynikach zespół podobnie 
myślących profesjonalistów, którzy są oddani swoim 
klientom i chcą rozwijać swoją karierę

Quantum Energy – tworzenie rozwiązań na miarę – odpowiedni moment, 
odpowiednia decyzja, odpowiedni rezultat.
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Quantum Energy – Bringing Clarity I Focus I Resolution 
to the global energy industry
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Operacje globalne
Nasz zespół specjalistów budowlanych pracuje w największych światowych stolicach w Europie, Azji, regionie Bliskiego Wschodu, 
Afryce, Australii i USA, spełniając wymagania naszych klientów i zapewniając lokalne doświadczenie z globalną wiedzą.

Quantum Vintage Consulting
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Holding - Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Katar
Doha

T +974 4431 2826

Turcja
Stambuł

T +90 532 607 6020

Romania
Iași

T +40 232 27 24 34

Ukraine
Kyiv 

T +380 (96) 204 62 63

Arabia Saudyjska
Rijad

T +966 1472 4728

Bahrain
Manama

T +973 3981 6900

Jordania
Amman

T +962 6553 7750

Australia
CCR

T +1300 4227 9675

Hiszpania
Madryt

 T +34 698 134 385

Hongkong
Hongkong

T +852 2851 2528

Korea Południowa
Seul

T +82 10 2176 3775

Malezja
Kuala Lumpur

T +6 03 6201 0996

Chiny
CIECC

T +86 10 6873 3648

Liverpool
T +44 151 705 8310

Londyn
T +44 208 176 4278

Nowa Zelandia
CCR

T +64 9355 3285
Houston

T +1 (713) 328 6881
Nowy Jork

T +1 (281) 380 6638

Stany Zjednoczone Ameryki

Polska
Bydgoszcz

T +48 604 599 911

Francja
Paryż

T +33 676538369

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo

Dubaj
T  +971 4572 6298

Abu Zabi
T  +971 2654 4054
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