Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oferta Wykonawcy na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Wielowieś” w zakresie:
wymiany źródła ciepła (w tym: kotła węglowego, gazowego, na biomasę, elektrycznego,
pompy ciepła)
Nazwa wykonawcy:
Adres:
Telefon/fax
NIP
REGON
WWW
E-mail

Lp.

Warunki przystąpienia Wykonawcy do Programu wraz z wymaganą dokumentacją

2

Wykonawca nie zalega z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego
- Należy przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu
Skarbowego.
Wykonawca ma doświadczenie w pracach modernizacyjnych polegających na montażu kotłów co.
- Należy przedłożyć wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę w ilości minimum 2 szt. na każdy
zakres oferowanych prac, potwierdzony pisemnie.

3

Wykonawca przedłoży dokumenty określone w tabeli pn. „Załączniki – Nowe źródła ciepła”

1

Załączniki do oferty- część przedmiotowa

Lp.
1
2
3
4
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Załączniki – Nowe źródła ciepła
Dokument badania energetyczno-emisyjnego (wydany przez laboratorium akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji) dla kotłów na paliwa stałe, potwierdzający, że kocioł spełnia
wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.
Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem
odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.
Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami (kotły, pompa ciepła)
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
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7
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Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)
(kotły, pompa ciepła).
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia (kotły, pompa ciepła).
Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane
urządzenie (kotły, pompa ciepła).

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.
2.
3.
4.

Akceptuję warunki określone w Regulaminie,
Udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,
Przystąpię do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,
Posiadam numer rachunku w banku, na który mają być przekazywane środki.

Podpis(y)1:
….....................................................

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Wykonawcy. Jeżeli zaś podpisuje te oświadczenie
pełnomocnik – w sposób jednoznaczny taka możliwość powinna wynikać z załączonego do oferty pełnomocnictwa.

