
Inspekcje techniczne w przemyśle

Zapotrzebowanie na jakość, bezpieczeństwo i niezawodność 
jest coraz większe, szczególnie wśród firm, które chcą sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu na bezpieczne i zrównoważone 
źródła energii. Firmy w różnych gałęziach przemysłu takich 
jak ropa naftowa, gaz, odnawialne źródła energii, energetyka 
konwencjonalna, jądrowa, inżynieria, branża chemiczna, 
petrochemiczna i górnicza wymagają, aby firma świadcząca usługi 
techniczne angażowała się w pomoc w zaspokajaniu tych potrzeb. 

Obsługujemy światowy przemysł energetyczny od dziesięcioleci, 
świadcząc usługi inspekcyjne, expediting, audyty techniczne 
i nadzory budowlane. Usługi te wspierają naszych klientów w 
zwiększaniu efektywności i zapewnieniu jakości ich produktów, 
procesów i zasobów oraz minimalizują ryzyko, które może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo pracowników lub środowiska. 



Duże projekty o złożonych, międzynarodowych łańcuchach dostaw, 
korzystają z dostawców technologii i produktów z całego świata. 
Aby zapewnić terminowość i jakość dostaw, należy upewnić się, 
że dostawcy mają odpowiednią zdolność i możliwości do realizacji 
zamówienia oraz, że pracują zgodnie z harmonogramem i specyfi kacją 
techniczną klienta. To wymaga dostępu do rzetelnych ekspertów i usług 
kontroli technicznej.   

Inspekcje dostawców, monitoring

Dysponujemy globalną siecią doświadczonych inspektorów, gotowych 24/7 
do przeprowadzenia niezależnej oceny materiałów i produktów, łącznie z 
przeglądem i monitoringiem procesów specjalnych, oceną jakości wykonania, 
kontrolą wymiarów, kontrolą powłok, technologii spawania, weryfi kacją 
dokumentacji czy udziałem w testach (FAT). Dzięki wykryciu problemów na 
wcześniejszym etapie dostaw, można zaoszczędzić wiele czasu, ograniczyć 
koszty i mieć pewność, że produkt zostanie dostarczony na czas i zgodnie ze 
specyfi kacją. 

Expediting

Jako Twój partner w expeditingu jesteśmy oczami i uszami w całym 
łańcuch dostaw. Nasi specjaliści techniczni są strategicznie zlokalizowani 
w najbardziej aktywnych ośrodkach przemysłowych na świecie, gotowi 
do pracy bezpośrednio z dostawcami. Dzięki proaktywnemu podejściu 
możemy uprzedzić potencjalne opóźnienia w dostawach. Współpracujemy 
z producentami od samego początku, czyli od sprawdzenia specyfi kacji, 
harmonogramów poprzez monitorowanie produkcji i nadzorowanie wysyłki. 

Audyty techniczne i ocena

Musisz mieć pewność, że wybrany lub potencjalny dostawca rzeczywiście ma 
odpowiednie możliwości techniczne, aby zrealizować zamówienie. Praca z 
wieloma dostawcami, często znajdującymi się gdzieś bardzo daleko, sprawia, 
że ocena ich możliwości technicznych staje się prawdziwym wyzwaniem. 
Pomagamy fi rmom w pełnym zrozumieniu możliwości technicznych dostawcy 
poprzez niezależną i szczegółową ocenę dostawcy.

Wsparcie usług budowlanych, nadzory

Czy na morzu czy na lądzie wspieramy realizacje projektów w terminie, w 
budżecie, zgodnie z wymaganiami kontraktowymi i normami bezpieczeństwa. 
Możemy dostarczyć poszczególnych specjalistów, branżystów lub całe 
zespoły projektowe włącznie ze stanowiskami kierowniczymi w tym 
Kierownikiem Projektu. Nasze usługi obejmują harmonogramowanie, 
planowanie, nadzorowanie projektu, monitorowanie postępów, weryfi kacja 
dokumentacji, raportowanie, kontrola bezpieczeństwa personelu, ochrona 
środowiska i zarządzanie danymi.

Zapraszamy do kontaktu, tel.: (22) 886 32 80 lub poland.is@intertek.com


