
 

 

……………………………… 
                                                                                                                                                                                 miejscowość, data 

 

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ PRZEZ GRANTOBIORCĘ CZYNNOŚCI ROZPOZNANIA RYNKU DROGĄ 
TELEFONICZNĄ 

 
W związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji wysokoemisyjnego źródła ciepła w 
nieruchomości: 
………………………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………, 

(adres nieruchomości: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu – jeśli dotyczy, kod pocztowy) 
 

- na którą otrzymano wsparcie w ramach projektu grantowego nr RPDS.03.03.04-02-0008/19, pn. 
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (RPO WD 2014-2020, 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.4 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: 
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii projekty dotyczące zwalczania emisji 
kominowej) – granty)1, lub 
- na wsparcie której właściciele/ współwłaściciele ww. nieruchomości ubiegają się/ zamierzają ubiegać się 
z RPO WD 2014-2020, 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źródła energii projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) – granty)2, 
 
w celu pozyskania, porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej dla następującego zakresu 
rzeczowego ww. inwestycji:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………3 

w dniu …………………..……………., ………………………………………………………………………………………..………………………… 

     (dd/mm/rrrr)                      (imię i nazwisko właściciela/ współwłaściciela ww. nieruchomości, osoby upoważnionej                                        
do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej/ ww. właściciela/ ww. współwłaściciela) 

 

zwrócił/-a się telefonicznie do potencjalnych sprzedawców/ dostawców/ wykonawców, szczegółowo 
informując o ww. planowanym przedmiocie zakupu. Potencjalni sprzedawcy/ dostawcy/ wykonawcy 
udzielili odpowiedzi drogą telefoniczną, następująco wyceniając ww. planowany przedmiot zakupu4: 
 
(1) …………………………………………………………………………………………………….………………: …………………………… PLN; 
                                              (nazwa podmiotu -firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)                                 (kwota brutto) 
 

(2) ……….…………………………………………………………………………………………….………………: …………………………… PLN; 
                                              (nazwa podmiotu - firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)                                 (kwota brutto) 

  
(3) ……….…………………………………………………………………………………………….………………: …………………………… PLN; 
                                               (nazwa podmiotu - firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)                                 (kwota brutto) 

 
 

…………………………………………………….. 
Podpis osoby dokonującej czynności 

 
1 Dot. zakresu inwestycji, dla którego rozpoznania rynku dokonano po otrzymaniu przez Grantobiorcę informacji o przyznaniu grantu. 
2 Dot. zakresu inwestycji, dla którego rozpoznania rynku dokonano przed otrzymaniem przez Grantobiorcę informacji o przyznaniu grantu. 
3 Wpisz zakres rzeczowy inwestycji, którego dot. rozpoznanie rynku opisane w niniejszej notatce. 
4 Zalecane porównanie minimum 3 różnych ofert od 3 różnych oferentów, o ile istnieje na rynku 3 oferentów. 


