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„GRODNO” S.A.
Oddział w Olsztynie

OPINIA

Od

miesiąca

jestem

posiadaczem

instalacji

fotowoltaicznej

dachowej

wykonanej w oparciu o panele SolarWorld-a modelu Protect i inwertera SMA
o łącznej mocy 9,75 kW. Instalację zaprojektowała i zainstalowała firma
"GRODNO" S.A. Instalacja właśnie została przyłączona do sieci i produkuje energię
elektryczną

na

potrzeby

certyfikowanego

domu

pasywnego

położonego

w Stawigudzie koło Olsztyna. Dzięki montażowi mikroźródła, dom pasywny stał się
domem dodatnim energetycznie, gdyż wszystkie jego komponenty służące m.in. do
podgrzewu CWU i ogrzewania płaszczyznowego, zostały zaprojektowane w oparciu
o energię elektryczną.
Aby udało się wybudować i odebrać tego typu budynek jednorodzinny,
wymagana jest określona wiedza z zakresu wielu dziedzin. Wszystko już od etapu
projektu musi być starannie zaplanowane. Wybór "GRODNA", jako wykonawcy
instalacji, także nie był przypadkowy. Zanim podjąłem decyzję o wyborze konkretnej
firmy, długo śledziłem rynek, osobiście ustalałem specyfikację. W mojej opinii oraz
zgodnie z przeważającym głosem środowiska projektantów tego typu budownictwa
autonomicznego, pasywnego czy niskoemisyjnego, Spółka "GRODNO" dawała
najwyższą rękojmię najlepiej wykonanej pracy. W swojej ofercie ma doświadczone
grono fachowców, projektantów, certyfikowanych instalatorów. Pracuje głównie
w oparciu o panele wyprodukowane w Europie, przeważnie w Niemczech, które być
może nie są w stanie konkurować ceną z produkcją azjatycką, za to wyróżniają się,
na tle konkurencji, ponadprzeciętną jakością.

Z wyboru "GRODNA" jako wykonawcy w tym ciekawym obiekcie jestem
bardzo zadowolony. Poziom obsługi firmy od początku, tj. od projektu, wyboru
podzespołów, poprzez montaż aż do etapu pozyskania dotacji i odbioru instalacji był
na najwyższym poziomie. Wszystko przebiegło terminowo i bardzo sprawnie. Bez
ciągłej pomocy fachowych i doświadczonych Sprzedawców samodzielnie nie
przeszedłbym ścieżki na poziomie dotacji z programów PROSUMENT NFOŚiGW czy
przyłącza do zakładu energetycznego. Z uzyskanych informacji w WFOŚiGW
Oddziale w Olsztynie wnioski o dotacje instalacji, które zamierza wykonać
"GRODNO", cechuje najniższy stopień wezwań z powodu szeroko rozumianych
braków w dokumentacji. Projekty "GRODNA" zawsze uzyskują aprobatę.
Biorąc powyższe pod uwagę szczerze polecam "GRODNO" S.A. jako wykonawcę
instalacji dla wszystkich osób znajomych, które zakładają albo zamierzają
zainstalować własną elektrownię fotowoltaiczną.
Moja opinia jest o tyle wiarygodna, że będąc osobą fizyczną - inwestorem
indywidualnym, nie byłem traktowany przy zakupie na jakichkolwiek warunkach
preferencyjnych, gdzie ewentualny rabat udzielany byłby w zależności od
późniejszych referencji.
Mając

okazję

chciałbym

serdecznie

podziękować

szczególnie

Panu

Kryspianowi Kryszakowi za trud, cierpliwość i jakość obsługi, którą mi, szczególnie
wymagającemu klientowi, okazał. Cieszę się, że "GRODNO" S.A. ma swój udział
w powstaniu pierwszego certyfikowanego tego typu obiektu w Polsce.
Z poważaniem
Wojciech Grabowski

