Wniosek o refundację ze środków ELENA części
kosztów audytu energetycznego / dokumentacji
technicznej
dot. kosztów związanych z realizacją inwestycji finansowanej
Pożyczką Termomodernizacyjną/Pożyczką na efektywność
energetyczną w sektorze mieszkaniowym

I. DANE KLIENTA
I.1 Pełna nazwa Klienta

I.2 REGON lub NIP
I.3 PKD
I.4 Numer Księgi Wieczystej
I.5 Adres
I.6 Województwo
II. OSOBA DO KONTAKTU
II.1 Imię

II.2 Nazwisko

II.3 Nr tel.

II.4 E-mail

W

związku

z

planowanym

Przedsięwzięciem

Termomodernizacyjnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zgodna z wnioskiem o Pożyczkę) oraz złożonym w dniu ………………………………… roku
wnioskiem

o

Pożyczkę

Termomodernizacyjną

w

kwocie

………………………………….

zł

wnioskuję/wnioskujemy o refundację kwoty ……………………………….. zł z tytułu:
-

przygotowania

audytu

energetycznego

ex-ante

opracowanego

przez

………………………………………………………………….. (dane audytora); łączny koszt audytu brutto
wyniósł …………………………………... zł
- dokumentacji technicznej opracowanej przez …………………………………………………………………...
(dane wykonawcy); łączny koszt dokumentacji brutto wyniósł ………………………………………..
zł.
Oświadczam / oświadczamy, że wybór ww. wykonawcy lub wykonawców został dokonany
w

oparciu

o

najbardziej

korzystną

ekonomicznie

ofertę,

z

zachowaniem
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zasad

przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz z dochowaniem staranności w celu uniknięcia
konfliktu interesów.
Wybór wykonawcy został poprzedzony (proszę zaznaczyć właściwe):
•

wysłaniem zapytania do ……….. (proszę wstawić liczbę) potencjalnych wykonawców

•

publikacją zapytania ofertowego w ………………………………………………. (proszę podać
nazwę dziennika o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim i datę publikacji)

•

publikacją

zapytania

ofertowego

na

stronie

internetowej

………………………………………………... (proszę podać adres strony i datę publikacji)
Do wniosku dołączam potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie …… (proszę wstawić
liczbę) faktur oraz potwierdzenie zapłaty za te faktury.
Refundację proszę przelać na rachunek nr ………………………………………………. prowadzony przez
………………………………………………………….…. (proszę wstawić dane rachunku).
PODPIS KLIENTA
Prawdziwość wszystkich zawartych w niniejszym dokumencie danych oraz dokumentów składanych wraz z nim i dołączonych do niego później
potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z Art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny
z późn. zm. (Dz. U. Nr 88, Poz. 553).

Data:

Podpis:

WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA

Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu Wnioskodawcy

Data:

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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