
 
 
 
 

DEKLARACJA PRZETARGOWA – WERSJA DO EDYCJI 
 
 
Część DEKLARACJA PRZETARGOWA 

dla przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1203) 
w kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  
polegających na……….…………………………………..……………………….., 

(kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy 
 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, dla której organizowany jest przetarg) 

ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki 
w dniu …………………….. r. pod numerem ………………….. 

(nr ogłoszenia) 

 
 

1 1) dane podmiotu przystępującego do przetargu: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) 
 

 
2) upoważnienie do występowania w przetargu1): 

Upoważnienie 
do występowania w przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o efektywności energetycznej dla……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres siedziby 
oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) 

w związku z przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej 
polegającym na …………………………………………………………………………, 

(określenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej) 
zrealizowanym/które będzie zrealizowane2) w …………………………………………. 

(miejsce lokalizacji przedsięwzięcia) 

przez …………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 
.………………………………………………….. 
……………………………………….………….. 

(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres 
siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP podmiotu, u którego 
zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 

energetycznej zgłaszane do przetargu  lub u którego przedsięwzięcie takie 
zostało zrealizowane) 

…………………………………………………… 
(podpis ww. podmiotu) 

 
 
1) Dane należy uzupełnić w przypadku, gdy do przetargu przystępuje podmiot upoważniony przez podmiot, 

o którym mowa w części 2 pkt 1 albo pkt 2 deklaracji przetargowej. W przypadku gdy upoważnienia do 
występowania w przetargu udziela kilka podmiotów, upoważnienia te stanowią załącznik do deklaracji 
przetargowej. 

2) Niepotrzebne skreślić. 
 



 
2 Dane podmiotu3): 

1) u którego zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej:  

 

………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) 
 

 

2) u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej: 

 

………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) 
 

 
3) Dane należy uzupełnić tylko w jednej rubryce, znajdującej się w pkt 1 albo pkt 2. 

 
3 Dane dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

zgłaszanego do przetargu: 
 
1) określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących 

poprawie efektywności energetycznej zgłaszanych do przetargu: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

(nazwa przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz krótki opis tego przedsięwzięcia) 
 

 
2) określenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, o których mowa 

w pkt 1: 
………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer) 
 

 
3) określenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, o których mowa 

w pkt 1: 
 
……………       ……………...         …………….. r. 
          (dzień)                      (miesiąc)                                           (rok) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4) wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii dla danego przedsięwzięcia 
lub przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1: 

 
………………….. 
           (lata kalendarzowe) 
 

 
5) oświadczenie, że nie występują okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej4): 
 

Oświadczenie 
dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 
 

Oświadczam, że nie występują okoliczności, o których mowa w art.18 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, tj.: 
 

1) przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie  
efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie zostały zakończone 
przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 
 

2) na realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących 
poprawie efektywności energetycznej zgłaszanych 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 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
                 lub z budżetu państwa; 

 

3) przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie 
efektywności  energetycznej zgłoszone do przetargu nie zostały określone 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o efektywności energetycznej. 

 
……...……………………………………….. 
(podpis podmiotu przystępującego do przetargu lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania tego podmiotu) 
 

4) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki nakłada na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 
2 000 000 euro, jeżeli podmiot ten w deklaracji przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 2 tej ustawy, 
podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6) zobowiązanie do zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, o których mowa 
w pkt 1, zgodnie z deklaracją przetargową5) 6): 

 

Zobowiązanie 
do zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  

zgodnie z deklaracją przetargową 
 
W związku z przystąpieniem do przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu  
Regulacji Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej  
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu  ……………………….. r., zobowiązuję się, 
w przypadku wygrania tego przetargu, do zrealizowania przedsięwzięcia  
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności  
energetycznej zgłaszanych do przetargu, zgodnie z niniejszą deklaracją przetargową. 
 

……………………………………….. 
(podpis podmiotu przystępującego do przetargu lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) 
 

5) Zobowiązanie należy wypełnić w przypadku składania deklaracji przetargowej przez podmiot, o którym 
mowa w części 2 pkt 2 deklaracji przetargowej, albo przez podmiot przez niego upoważniony. 

6) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki nakłada na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 
2 000 000 euro, jeżeli podmiot ten nie zrealizował przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9 tej ustawy. 

 
7) dane dotyczące ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1: 
 

…………………… toe 
(tony oleju ekwiwalentnego) 

 
 

8) określenie wartości świadectwa efektywności energetycznej, o które ubiega się podmiot 
przystępujący do przetargu: 

 

…………………… toe 
(tony oleju ekwiwalentnego) 

 
 

9) określenie wartości efektu energetycznego – rozumianego jako stosunek ilości energii 
zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia
lub przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, do wartości świadectwa efektywności 
energetycznej, o której mowa w pkt 8: 

 

…………………… 
(wartość efektu energetycznego (ω)) 

 
 

4 Data sporządzenia deklaracji przetargowej i podpis podmiotu przystępującego do przetargu: 
 

………………………..........                                           ….…………………………… 
                             (data)                                                                                                         (podpis podmiotu przystępującego do przetargu lub 

        osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) 

 
 


