Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania dofinansowania poprzez EnMS
Polska Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie nr ……….
zawarta w dniu…….. w ……….. pomiędzy
………………………………..
zwanym dalej …………………………..
a
…………………….
………………………
zwanym dalej „Odbiorcą końcowym”
łącznie zwani „Stronami”
W związku ze złożonym przez Odbiorcę Końcowego wnioskiem o dofinansowanie, Strony zawierają umowę o
dofinansowanie na następujących warunkach:
§1
1.

Podmiot zobowiązany …………., w którego imieniu i na rzecz działa EnMS Polska sp. z o.o. (zwany EnMS)
jako podmiot upoważniony na podstawie art. 15a ustawy z dnia z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz.U. 2021.2166. t.j.), zwanej dalej ustawą o efektywności energetycznej udziela
Odbiorcy końcowemu, na jego wniosek nr …… z dnia ……. roku, dofinansowania w kwocie …….. (słownie:
…….) na przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na wymianie w
budynku …………….(wpisać dane dotyczące budynku i jego lokalizacji) dotychczasowego źródłem ciepła
tj. …………. na nowe źródło ciepła charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej tj.
…………., zwanego dalej „przedsięwzięciem”.
2. Warunkiem uznania w/w przedsięwzięcia za zrealizowane w całości jest zamontowanie i uruchomienie
nowego źródła ciepła oraz likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
3. Udzielone Odbiorcy końcowemu na podstawie niniejszej umowy dofinansowanie może być przez niego
wyłącznie przeznaczone na cel określony w niniejszej umowie w sposób zgodny z warunkami
określonymi w Regulaminie udzielania dofinansowania poprzez EnMS Polska sp. z o.o. w ramach
realizacji programu bezzwrotnego dofinansowania w celu współfinansowania przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej zwanym dalej „Regulaminem” oraz wnioskiem o dofinansowanie.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a) Regulamin,
b) Dokument potwierdzający prawo własności do budynku/lokalu,
c) Odpowiednie zgody współwłaściciela/współwłaścicieli/współmałżonka – jeśli dotyczy,
d) Dokument potwierdzający rok budowy budynku, a w przypadku jego braku oświadczenie wskazujące na
rok budowy,
e) Oświadczenie o dotychczasowym źródle ciepła jeżeli istnieje taka możliwość, zdjęcie starego urządzenia
z włączoną usługą lokalizacji miejsca zrobienia zdjęcia – zdjęcie powinno zostać przesłane – na nośniku
danych elektronicznych typu płyta CD lub DVD bądź pendrive, względnie dosłane na adres poczty
elektronicznej info@enms.pl,
f) Niezbędne uchwały odpowiednich organów upoważniające do złożenia wniosku i podpisania umowy o
dofinansowanie – jeżeli są wymagane,
g) Oświadczenia współwłaściciela/współwłaścicieli/współmałżonka dotyczące przetwarzania danych
osobowych– jeśli dotyczy,
h) Dokument potwierdzający inny tytuł prawny do zrealizowania przedsięwzięcia, o których mowa w art.
15a ust. 1 ustawy – jeżeli jest wymagany,
§2
1. Odbiorca końcowy oświadcza, iż:
1.1. Zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i akceptuje oraz zobowiązuje się do jego stosowania.
1.2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie jest współfinansowane przez inny podmiot w ramach
programu dofinansowań realizowanego na podstawie art. 15a ustawy o efektywności energetycznej.

§3
1. Odbiorca końcowy oświadcza, iż (niepotrzebne skreślić):
a) przedsięwzięcie zostało zakończone po dniu 22 maja 2021 roku, tj. w dniu ……………
b) zrealizuje przedsięwzięcie w terminie do dnia………..
§4
1.

2.
3.

Wypłata dofinansowania nastąpi na podstawie wniosku o płatność wraz z wymaganymi następującymi
dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości:
a) Faktura zakupu nowego źródła ciepła wystawiona na odbiorcę końcowego oraz dokumentu
potwierdzającego dokonanie zapłaty
b) dokument potwierdzający zamontowanie i uruchomienie nowego źródła ciepła - protokół odbioru
podpisany przez wykonawcę przedsięwzięcia i odbiorcę końcowego, a w przypadku gdy
przedsięwzięcie jest wykonywane siłami własnymi przez Odbiorcę końcowego - zdjęcie
zainstalowanego nowego źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej, z włączoną usługą lokalizacji
miejsca zrobienia zdjęcia – zdjęcie powinno zostać przesłane – na nośniku danych elektronicznych
typu płyta CD lub DVD bądź pendrive, względnie dosłane na adres poczty elektronicznej
info@enms.pl,
c) Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła
d) Oświadczenie o dacie zrealizowania przedsięwzięcia.
W przypadku, gdy umowa dotyczy przedsięwzięcia, które ma zostać dopiero zrealizowane wypłata
dofinansowania nastąpi po zakończeniu jego realizacji.
Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu do EnMS kompletnego i prawidłowo
wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami na rachunek bankowy podany we
wniosku o dofinansowanie.

§5
1.

2.

Przed wypłatą dofinansowania EnMS lub podmiot zobowiązany ma prawo kontroli prawidłowości
zrealizowania przedsięwzięcia, celem potwierdzenia zrealizowania przez Odbiorcę końcowego w całości
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Warunki kontroli zostały określone w § 11
Regulaminu.
Podmiot zobowiązany lub EnMS może żądać zwrotu udzielonego dofinansowania na warunkach
określonych w § 12 Regulaminu.

§6
1.

Umowa o dofinansowanie może zostać wypowiedziana odbiorcy końcowemu ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy:
1.1. Do dnia wskazanego w § 3 ust. 1b umowy Odbiorca końcowy nie zrealizował przedsięwzięcia,
1.2. Okaże się, iż przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostało wcześniej dofinansowane przez inny
podmiot w ramach innego tożsamego bądź podobnego programu dofinansowań, lub Odbiorca końcowy
złożył wniosek o dofinansowanie w ramach innego tożsamego lub podobnego programu dofinansowań,
1.3. Odbiorca końcowy odmówił poddania się kontroli lub realizacji związanych z nią obowiązków,
1.4. Wyniki kontroli wskazują na niezgodną z umową realizację przedsięwzięcia,
1.5. Odbiorca końcowy najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy w przypadku wskazanym w § 3
ust. 1b lub w terminie 14 dni od dnia zrealizowania przedsięwzięcia w przypadku wskazanym w § 3 ust.
1b (niepotrzebne skreślić) nie przedłożył kompletnych wymaganych dokumentów, o których mowa w §
4 ust. 1 koniecznych do wypłaty dofinansowania.
§7
1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy, nie może prowadzić do jej niezgodności z postanowieniami Regulaminu.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

