Zlecenie przygotowania uproszczonego audytu energetycznego,spójnego z działaniem
3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.1 województwa dolnośląskiego, Typ 3.3 e
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej – Projekt Grantowy
Ja niżej podpisany(a) dnia
………………………………….. 2019 roku

Zlecam Fundacji Dar Oze wykonanie uproszczonego audytu energetycznego, który będzie przygotowany
ściśle wedle metodologii przygotowania audytów energetycznych, zapisanej w regulaminie działania
3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
poddziałanie 3.3.1 województwa dolnośląskiego, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i
odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy o
uzyskanie 85% dofinansowania na ekologiczne inwestycje.

....................................................................................................................................................
( czytelnie imię i nazwisko )
zamieszkały (a) w

…………………………………………………………………………………………………
(Adres realizacji inwestycji: miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu )

…………………………………………………………………………………………………
(Numer działki oraz obręb) można przekazać później telefonicznie lub mailowo.

…………………………………………………………………………………………………
legitymujący (a ) się dowodem seria i nr
wydanym przez .……………………………………………………………………………….

dnia ……………………………………………………………………………………

PESEL

……………………………………………………………………………………

nr telefonu. ……………………………………………………………………………………

adres e-mail ……………………………………………………………………………
W tabeli poniżej należy złożyć czytelny podpis przy wariancie zgodnym z państwa ekologiczną
inwestycją.
Składając podpis w tabeli poniżej Zleceniodawca akceptuje warunki finansowe Fundacji Dar Oze
odnośnie
przygotowania audytu energetycznego.

Warianty audytu energetycznego do
wyboru Grantobiorcy.

Koszt
wykonani
a Audytu

Rzeczywisty
koszt
wykonania
audytu po
uzyskaniu
85%
dofinansowani
a

1.

Wymiana starego źródła ciepła i
montaż nowego kotła klasy piątej na
biomasę
.

1200 zł
brutto

160 zł brutto

2.

Wymiana starego źródła ciepła i montaż
kotła piątej klasy na biomasę oraz
kolektory słoneczne do podgrzewania

2000 zł
brutto

300 zł brutto

wody.

3.

Wymiana starego źródła ciepła i montaż
pompy ciepła.

2000 zł
brutto

300 zł brutto

4.

Wymiana starego źródła ciepła i montaż
kotła piątej klasy na biomasę oraz
instalacja fotowoltaiczna
.

3000 zł
brutto

450 zł brutto

5.

Wymiana starego źródła ciepła i montaż
kotła piątej klasy na biomasę, oraz
instalacja fotowoltaiczna i kolektory

3000 zł
brutto.

450 zł brutto

słoneczne do cwu
.

6.

Wymiana starego źródła ciepła i
montaż pompy ciepła oraz instalacja
fotowoltaiczna

3000 zł
brutto

450 zł brutto

7.

Wymiana starego źródła ciepła i
montaż folii grzewczych lub/i paneli na
podczerwień, plus instalacja
fotowoltaiczna

3000 zł
brutto

450 zł brutto

8.

Inne; indywidualny opis zadania

Działania dodatkowe:
Warianty gdy audyt będzie miał dotyczyć również innych działań jak;

A

Wymiana starych kaloryferów i rur

na nowe lub/i zakup i montaż
instalacji do ciepłej wody użytkowej

B

Inne

Całkowity koszt przygotowania audytu

600 zł
brutto

90 zł brutto

Czytelny podpis osoby, która
zleca przygotowanie audytu
energetycznego.

Zleceniodawca oświadcza że:
1.W budynku zameldowanych jest/będzie
i mieszka/będzie mieszkać

……………………………….. osób
……………………………….. osób.

2. W budynku
A. ☐Nie są zamontowane instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
B. ☐ Są zamontowane instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
rosimy poniżej wpisać jakie mają państwo instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii;
P
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Dokona płatności, za przygotowanie uproszczonego audytu energetycznego, na konto
bankowe Fundacji Dar Oze na numer konta bankowego;
mBank 24 1140 2004 0000 3102 7732 7441
w dwóch transzach.
A. Transza numer 1 to równowartość 50% wymaganej zapłaty za rozpoczęcie
przygotowania uproszczonego audytu energetycznego w oparciu o planowaną
ekologiczną inwestycje. Zlecający dokona płatności na konto bankowe Fundacji
Dar Oze w dniu podpisania zlecenia przez Zlecającego oraz Wykonującego
Zlecenie.

……………………………. zł brutto

……………………………………………………. zł brutto

( słownie)
Z uwagi na fakt iż Zlecający nie posiada wymaganej kwoty w dniu podpisania zlecenia Wykonawca
Zlecenia przyjmuje zadatek na poczet rozpoczęcia przygotowania uproszczonego audytu energetycznego
w kwocie

……………………………. zł brutto
(minimum 200 zł brutto)

……………………………………………………. zł brutto
( słownie)

B. Transza numer 2
To równowartość pozostałej do zapłaty kwoty. Pozostałe 50% wartości
zamówienia zlecający przeleję na konto bankowe Wykonawcy Zlecenia (

Fundacji Dar Oze) na numer konta bankowego Wykonującego Zlecenie w dniu
w którym Wykonujący
Zlecenie przekaże audyt dla Zlecającego drogą mailową.

……………………………. zł brutto

……………………………………………………. zł brutto

( słownie)

Wykonawca Oświadcza że
1. Dołączy, do wniosku o uzyskanie dofinansowania 85% na ekologiczne inwestycje
uproszczony audyt energetyczny, przygotowany dla Zleceniodawcy w oparciu o
Działanie3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.1 województwa dolnośląskiego, Typ 3.3 e
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej – Projekt Grantowy.
2. Dołączy uproszczony audyty energetyczny do dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie
85% dofinansowania. Działanie3.3„Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.1 województwa
dolnośląskiego, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła
energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – Projekt Grantowy.
3. Przekaże przygotowany uproszczony audyt energetyczny drogą mailową dla
Zleceniodawcy najpóźniej w dniu w którym Urząd Marszałkowski(poprzez DIP)
zażąda od Fundacji Dar Oze dołączenia i dostarczenia uproszczonych audytów
energetycznych do złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania 85%.

Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że niniejsze zlecenie zostało przez dwie strony
przeczytane, w pełni zrozumiane i zaakceptowane, po czym dwie strony składają swoje
podpisy i potwierdzają, że każda otrzymała po jednym, jednobrzmiącym
egzemplarzu niniejszego zlecenia.

Zleceniodawca

..........................................................
Data i czytelny podpis.

Wykonawca zlecenia

......................................................................
Pieczęć firmowa, pieczęć imienna, podpis

