Zgłoszenie Wykonawcy na wykonanie instalacji solarnych w ramach realizacji projektu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Nazwa
wykonawcy:
Adres:
Telefon/fax:
NIP
REGON
WWW
E-mail
Lp.

Załączniki - część podmiotowa

1.

Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do
Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP.

2.

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego.

3.
4.
5.

6.

7.

Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę w zakresie montażu instalacji solarnych w ilości
minimum 10 szt. Wykonawca przedstawia listę zrealizowanych montaży wraz z adresem
nieruchomości.
Wykaz osób, które będą realizować montaż wraz z numerem zaświadczenia SEP oraz
załączoną kopią zaświadczenia.
Kopia dokumentacji technicznej proponowanych urządzeń do montażu.
Oświadczenia o:
− Akceptacji warunków określonych w Wytycznych dla wykonawców instalacji OZE oraz
Procedurze realizacji projektu grantowego,
− Dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości
wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia
finansowego, spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
− Udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres, co najmniej 60 miesięcy,
przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,
termin usunięcia usterki ustala się na 3 dni robocze.
− Udzieleniu gwarancji producenta na proponowane urządzenia o których mowa w § 8.
Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji zapisanym w „Procedurze realizacji
projektu grantowego”
− Okresie od daty produkcji urządzenia do daty jego montażu nie przekroczy 12 miesięcy
Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość
100.000 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty.

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

Załączniki do zgłoszenia - część przedmiotowa
Lp.

Załączniki

1.

Karty techniczne produktu w języku polskim

2.

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu („CE” w języku polskim) oraz
potwierdzenie posiadania zgodności z normami wykazanymi w pkt. § 8. Minimalne parametry
techniczne mikroinstalacji zapisanym w „Procedurze realizacji projektu grantowego”.

3.

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej minimalny okres gwarancji na montowane
urządzenie, określone w wytycznych dla wykonawcy.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miasta
i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór wykonawców OZE”.

