
Nazwa Instalatora ………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………….

Adres: ……...………..…...…………………………………….…………….………………………….

Telefon/fax: ……..…….……………………………………….…………….………………………….

e-mail: .……………………………………………….…………….………………………………..…..

1. Informacja teleadresowa oraz numer rachunku bankowego na potrzeby dokonania wpłaty 

udziału własnego Inwestora.

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nadanie NIP.

4. Nadanie REGON.

5. Dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT.

6. Dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 

dni).

        

   7. 

Dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 

3 miesiące tj. 90 dni).

        

   8. 

Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży 

objętych Programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie i potwierdzenie członkowstwa w izbie zawodowej – zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane).

9. Zbiorcza lista wykonanych 5 modernizacji w zakresie podobnym do realizowanego w 

„Programie ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” (Operator zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji informacji).

10. Zaakceptowanie zasad kosztorysowania dla „Programu ograniczenia niskiej emisji w 

mieście Żywcu” oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru.  

11. Udzielenie 2 letniej gwarancji na wszystkie wykonane roboty elektryczne i mechaniczne 

montażu nowego źródła ciepła – wzór karty gwarancyjnej podpisany przez Instalatora.

12. Udzielenie min. 5 letniej gwarancji na szczelność kotła, wymiennika i pompy ciepła oraz 

wszystkie materiały dostarczone w ramach montażu urządzenia - wzór karty gwarancyjne 

podpisany przez Instalatora.

13. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego na wykonane roboty i dostarczone nowe źródło ciepła 

w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu”. Deklaracje usunięcia 

awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

14. Oświadczenie Instalatora, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu".

Warunki jakie powinien spełniać Instalator starający się o zakwalifikowanie do 

„Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2021 roku oraz 

dokumenty, które należy przedstawić, aby potwierdzić spełnienie tych warunków.*

L.p.
Dokumenty wymagane od Instalatorów zgłaszających oferte udziału w 

"Programie ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu".
Stan

Uwagi 

Operatora

* Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem


