
c%LD< #$,!"1!+1 (1+ D" *#$%![$#$23+%!\12(1"%+,$!
 !"#$%!&'!(%)" $*+#$,%!&-.&!+/!?(1 /!.&&_C

acfH!@UXbgHgYhe!THcUigH\WaUh

 

Cz !" DEKLARACJA PRZETARGOWA 

 

 

1 1) dane podmiotu przyst puj#cego do przetargu: 

 2) upowa$nienie do wyst powania w przetargu1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Dane nale$y uzupe%ni" w przypadku, gdy do przetargu przyst puje podmiot upowa$niony przez podmiot, 

o którym mowa w cz !ci 2 pkt 1 albo pkt 2 deklaracji przetargowej. W przypadku gdy upowa$nienia do 

wyst powania w przetargu udziela kilka podmiotów,  upowa$nienia te stanowi# za%#cznik do deklaracji 

przetargowej. 
2) Niepotrzebne skre!li". 

  

dla przetargu organizowanego przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki 

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o efektywno!ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1203) 

w kategorii przedsi wzi " s%u$#cych poprawie efektywno!ci energetycznej 

polegaj#cych na ………….…………………………………………………………….., 
 !"#$%&'(")*'+$,-( .+( !)-"/#$0102)*&*'".($)$3$!#1.4&%0()$4$'%$#10+4$56)&)!#7'$5)8&.").)"'#9):;)/-#9)<)/-#".1)
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og%oszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Regulacji Energetyki 

w dniu …………………….. r. pod numerem ………………….. 
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Upowa$nienie 

do wyst powania w przetargu organizowanym przez Prezesa Urz du Regulacji 

Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o efektywno!ci energetycznej dla …………..…………………………………………. 
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w zwi#zku z przedsi wzi ciem s%u$#cym poprawie efektywno!ci energetycznej 

polegaj#cym na …………….………………………………………………………..…, 
 &!'$%@$4($)*'+$,-( .+( 0(")-"/#$0$%&)*&*'".($)$3$!#1.4&%0()$4$'%$#10+4$5A)

zrealizowanym/które b dzie zrealizowane2) w ………………………………………… 
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przez ………………………………………………………………………….….……... 
 (8( 6)4"+.(-!&6)4/8$')BCDCE)()",'$-)+"8($-+!"4(")"@F&)4"+."6)",'$-)-($,+(F1)&'"+)4/8$')(,$4#13(!"05()*&,"#!&.$5)GHBA)

 

…………………………………………….......... 

………………………………………………….. 
 (8( 6)4"+.(-!&6)4/8$')BCDCE)()",'$-)+"8($-+!"4(")"@F&)4"+."6)",'$-)

-($,+(F1)&'"+)4/8$')(,$4#13(!"05()*&,"#!&.$5)GHB)*&,8(&#/6)/)!#7'$%&)

+&-#"4($)+'$"@(+&."4$)*'+$,-( .+( 0($)-"/#$0$)*&*'".($)$3$!#1.4&%0()

$4$'%$#10+4$5)+%""-+"4$),&)*'+$#"'%/)@/F)/ !#7'$%&)*'+$,-( .+( 0($)#"!($)

+&-#""&)+'$"@(+&."4$A)

………………………………………………….. 
 *&,*(-)..9)*&,8(&#/A)



2 Dane podmiotu3):  

1) u którego zosta o zrealizowane przedsi!wzi!cie s u"#ce poprawie efektywno$ci 

energetycznej: 

 
 

 2) u którego zostanie zrealizowane przedsi!wzi!cie s u"#ce poprawie efektywno$ci 

energetycznej: 

 
3) Dane nale"y uzupe ni% tylko w jednej rubryce, znajduj#cej si! w pkt 1 albo pkt 2. 

 

3 Dane dotycz#ce przedsi!wzi!cia s u"#cego poprawie efektywno$ci energetycznej 

zg aszanego do przetargu: 

 

1) okre$lenie przedsi!wzi!cia lub przedsi!wzi!% tego samego rodzaju s u"#cych poprawie 

efektywno$ci energetycznej zg aszanych do przetargu: 

 
 

 2) okre$lenie miejsca lokalizacji przedsi!wzi!cia lub przedsi!wzi!%, o których mowa 

w pkt 1: 

 3) okre$lenie terminu realizacji przedsi!wzi!cia lub przedsi!wzi!%, o których mowa 

w pkt 1: 
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 4) wskazanie okresu uzyskiwania oszcz dno!ci energii dla danego przedsi wzi cia 

lub przedsi wzi ", o których mowa w pkt 1: 

 5) o!wiadczenie, #e nie wyst puj$ okoliczno!ci, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno!ci energetycznej4): 

 
4) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno!ci energetycznej Prezes Urz du 

Regulacji Energetyki nak%ada na podmiot realizuj$cy przedsi wzi cie s%u#$ce poprawie efektywno!ci

energetycznej, w drodze decyzji, kar  pieni #n$ w wysoko!ci stanowi$cej równowarto!" do 2 000 000 euro,

je#eli podmiot ten w deklaracji przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 2 tej ustawy, poda% nieprawdziwe

lub wprowadzaj$ce w b%$d informacje. 

  

………………………… 
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O wiadczenie 

dotycz!ce okoliczno ci, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 

 

O wiadczam, "e nie wyst#puj! okoliczno ci, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej, tj.: 

1) przedsi#wzi#cie lub przedsi#wzi#cia tego samego rodzaju s$u"!ce poprawie 

efektywno ci energetycznej zg$oszone do przetargu nie zosta$y zako%czone 

przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 

2) na realizacj# przedsi#wzi#cia lub przedsi#wzi#& tego samego rodzaju s$u"!cych 

poprawie efektywno ci energetycznej zg$aszanych do przetargu: 

a) nie przyznano premii termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ani 

b) nie uzyskano  rodków pochodz!cych z bud"etu Unii Europejskiej 

lub z bud"etu pa%stwa; 

3) przedsi#wzi#cie lub przedsi#wzi#cia tego samego rodzaju s$u"!ce poprawie 

efektywno ci energetycznej zg$oszone do przetargu nie zosta$y okre lone 

w o wiadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o efektywno ci energetycznej. 

 

………………………………………………….. 
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 6) zobowi zanie do zrealizowania przedsi!wzi!cia lub przedsi!wzi!", o których mowa 

w pkt 1, zgodnie z deklaracj  przetargow 5) 6):  

 
5) Zobowi zanie nale#y wype$ni" w przypadku sk$adania deklaracji przetargowej przez podmiot, o którym 

mowa w cz!%ci 2 pkt 2 deklaracji przetargowej, albo przez podmiot przez niego upowa#niony. 
6) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno%ci energetycznej Prezes Urz!du 

Regulacji Energetyki nak$ada na podmiot realizuj cy przedsi!wzi!cie s$u# ce poprawie efektywno%ci 

energetycznej, w drodze decyzji, kar! pieni!#n  w wysoko%ci stanowi cej równowarto%" do 2 000 000 euro, 

je#eli podmiot ten nie zrealizowa$ przedsi!wzi!cia s$u# cego poprawie efektywno%ci energetycznej wbrew 

zobowi zaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9 tej ustawy. 

 

 7) dane dotycz ce ilo%ci energii zaoszcz!dzonej %rednio w ci gu roku w wyniku realizacji 

przedsi!wzi!cia lub przedsi!wzi!", o których mowa w pkt 1: 

 8) okre%lenie warto%ci %wiadectwa efektywno%ci energetycznej, o które ubiega si! podmiot 

przyst!puj cy do przetargu: 

 

 9) okre%lenie warto%ci efektu energetycznego – rozumianego jako stosunek ilo%ci energii 

zaoszcz!dzonej %rednio w ci gu roku w wyniku realizacji przedsi!wzi!cia 

lub przedsi!wzi!", o których mowa w pkt 1, do warto%ci %wiadectwa efektywno%ci 

energetycznej, o której mowa w pkt 8: 

 

4 Data sporz dzenia deklaracji przetargowej i podpis podmiotu przyst!puj cego do przetargu: 

Zobowi zanie 

do zrealizowania przedsi!wzi!cia s$u# cego poprawie efektywno%ci energetycznej 

zgodnie z deklaracj  przetargow  

 

W zwi zku z przyst pieniem do przetargu organizowanego przez Prezesa Urz!du 

Regulacji Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o efektywno%ci energetycznej, og$oszonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urz!du Regulacji Energetyki w dniu …………………….. r., zobowi zuj! si!, 

w przypadku wygrania tego przetargu, do zrealizowania przedsi!wzi!cia 

lub przedsi!wzi!" tego samego rodzaju s$u# cych poprawie efektywno%ci 

energetycznej zg$aszanych do przetargu, zgodnie z niniejsz  deklaracj  przetargow . 

 

………………………………………….. 
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