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ZGŁOSZENIE WYKONAWCY 
Tytuł projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez 

wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach 

mieszkalnych - ETAP II” 

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

Nazwa wnioskodawcy    
 

Adres    
 

Telefon/fax    
 

NIP    
 

REGON    
 

WWW    
 

E-mail    
 

 

Załącznikami do zgłoszenia są: 

1. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym, 

2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z 

datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty), 

3. Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji (wymiana starych źródeł ciepła) w 

ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami, 

4. Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych 

Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, 

świadectwa ukończenia szkoły itp.) 

5. Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do 

udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za 

dostarczone urządzenia, 

6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 

PLN. 

OŚWIADCZENIA: 

− Oświadczam, że zgadzam się z warunkami regulaminu wykonywania prac w ramach projektu oraz 

wyrażam chęć podpisania umowy w ramach projektu. 

− Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektu. 

− Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu realizowanego przez 

Gminę Niedźwiedź, zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez 

realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia 

lub usunięcia. 

− Zobowiązuje się co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych określonych 

w zgłoszeniu, , zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami (załącznik nr 2) oraz przedstawiać nową 

polisę określoną (załącznik nr 6). 

− Zobowiązują się do realizowania w jednym momencie inwestycji na łączną sumę ubezpieczenia OC, 

którą posiadam. 

− Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym 

wniosku są zgodne z prawdą. 
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