
Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych
EKO-BUD-INSTAL S.A.

ZAPRASZAMY WAS DO WSPÓŁPRACY 

W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ



OFERUJEMY:

partnerskie podejście do 

nauki zawodu

szkolenia

nagrodę za dobre wyniki 

w nauce w postaci 

sfinansowania kursu 

prawa jazdy kat. B



ZAPRASZAMY DO 

BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU

Informacje dla rodziców: 

Grzegorz Nowaczek – Prezes 

Zarządu T: 604 877 529

Informacje dla uczniów: 

Kamil – proponujemy Wam bezpośredni

kontakt z jednym z naszych praktykantów,

obecnie uczniem 2 klasy Zespołu Szkół

Zawodowych nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

Zadzwońcie, pytajcie. Kamil podzieli się z

Wami swoimi doświadczeniami z praktyk.



Kamil T : 720 711 768

KONKURS



KONKURS

1. Rozwiąż zadania 

umieszczone na ostatnim 

slajdzie tej prezentacji. 

2. Odpowiedzi prześlij na adres: 

biuro@ebisa.pl podając imię oraz nr 

telefonu, na który będziemy mogli 

się z Tobą skontaktować. 

3. Z poprawnych odpowiedzi w drodze 

losowania wybierzemy trzy osoby, 

które otrzymają nagrodę w formie 

dwóch wejściówek do Energylandii w 

Zatorze.

https://energylandia.pl/
https://energylandia.pl/


Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych
EKO-BUD-INSTAL S.A.

Twój Partner w realizacji inwestycji



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Eko-Bud-

Instal S.A. jest partnerem dla inwestorów

realizujących działania inwestycyjne w szerokim

zakresie ich złożoności.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI



Bazując na doświadczeniach kadry inżynierskiej oraz 

profesjonalnego zespołu wykonawczego, 

podejmujemy się wykonywania licznych projektów 

stosując optymalne dla inwestora rozwiązania 

techniczno–technologiczne. 

Wierni tym ideom specjalizujemy się w :

prefabrykacji i montażu 

konstrukcji stalowych i 

rurociągów oraz 

zbiorników 

procesowych 

montażu instalacji 

przemysłowych

remontach i montażu 

ciągów 

technologicznych

wykonaniu instalacji 

wentylacji, ciepła 

technologicznego 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI



Certyfikat Procesów Spawalniczych

zgodnie z PN-EN ISO 3834-2

Certyfikat Instytutu Spawalnictwa 

w Gliwicach do wykonywania 

i montażu konstrukcji stalowych

Certyfikat Zarządzania BHP 

wg. PN-N-18001:2004

DOBRA PRAKTYKA

W trosce o najlepsze wykonanie naszych 

zobowiązań względem partnerów biznesowych 

pracujemy w oparciu o:

Certyfikat Zgodności 

Zakładowej Kontroli  

Produkcji wg. EN 1090-1



FORMACJA EBI.S.A.

Realizowane zadania opierają się o doświadczenie 

kilkudziesięcioosobowego, wykwalifikowanego 

zespołu stanowiącego zgraną grupę monterów, 

ślusarzy, spawaczy oraz pozostałych pracowników 

wsparcia technicznego, inżynieryjnego i finansowego

50



GDZIE I Z KIM 
WSPÓŁPRACUJEMY ?

Cieszymy się zaufaniem doskonałych partnerów 

biznesowych. Szanujemy ich oczekiwania dokładając 

wszelkich starań, aby każde powierzone nam zadanie 

zostało zrealizowane na najwyższym poziomie jego 

wykonania 



WYBRANE REALIZACJE

Operujemy w wielu branżach będąc otwartymi na 

nowe oczekiwania naszych partnerów biznesowych



WYBRANE REALIZACJE

Oprócz konstrukcji stalowych oferujemy realizację 

indywidualnych projektów w wielu gałęziach 

przemysłu:



WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

Wraz z naszym partnerem biznesowym wykonujemy i

montujemy w oparciu o indywidualne projekty

inwestorskie elementy instalacji stosowanych w

przemyśle chemicznym i spożywczym: kadzie,

mieszalniki, zbiorniki magazynowe i procesowe,

przenośniki ślimakowe i inne.

Nasze doświadczenia montażowe pozwalają nam na

profesjonalne realizowanie zadań remontowo-

inwestycyjnych.



WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

W ramach podejmowanych działań współpracujemy z

podmiotami tak z rynku polskiego jak i UE. Referencje

oraz posiadane certyfikaty potwierdzaną wieloletnie

doświadczenie oraz dobrą praktykę inżynieryjną

stanowiącą podstawę współpracy przy realizacji

poszczególnych projektów i zleceń indywidualnych.



DANE KONTAKTOWE

T: (77) 482 58 17

E: biuro@ebisa.pl

W: www.ebisa.pl

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

EKO-BUD-INSTAL S.A.

Długomiłowice ul. Sukowska 3

47-208 Reńska Wieś

…partnerstwo            – zaufanie – sukces…



ZADANIA KONKURSOWE

1. Ile prostokątów znajduje się na 

poniższym rysunku?

2. Zapoznaj się z informacjami na www.ebisa.pl 

Pytanie: ile ton konstrukcji i kanałów stalowych

zmontowaliśmy w KGHM Polska Miedź S.A. w

okresie od października 2015r. do kwietnia 2016r?


