Załącznik nr 2
do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap.

Oferta Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych: kotłów węglowych
w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin
Nazwa wykonawcy:
Adres:
Telefon/fax
NIP
REGON
WWW
E-mail

Załączniki - część podmiotowa
Dokument potwierdzający występowanie w obrocie prawnym:
KRS / wpis do CEIDG, REGON, NIP
Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie
wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty)
Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi
referencjami
Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz
stwierdzające prawo do wykonywania zawodu
Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału
w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia
w “Programie…..”
Notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów, którzy
udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji
Oświadczenia o:
 akceptacji warunków określonych w Regulaminie,
 dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich
kokoniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
 spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
 udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,
 przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia
Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki
Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 PLN
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap.

Załączniki do oferty - część przedmiotowa
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Załączniki – Nowe źródła ciepła
Certyfikat 5. klasy Emisji wydany przez akredytowane laboratorium w języku polskim dla kotłów na paliwo
stałe
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów
i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR – dla kotłów na paliwo stałe
Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed
możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub
alarmowania użytkownika – dla kotłów na paliwo stałe
Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia
Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie
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…………………………..………………………….
(podpis czytelny i pieczęć firmy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42286 Koszęcin;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Koszęcin: adres e-mail: inspektor@odocn.pl,
nr tel. 602762036;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszoną ofertą i ewentualnym uczestnictwem
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap, aż do zakończenia okresu trwałości
projektu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in.
inwestorzy uczestniczący w Programie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie, o którym mowa
w pkt 3);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

