WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH

1. Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna:
a) Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona
(powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).
b) Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez
Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu
przeprowadzenia ocen energetycznych.
c) Audytor zbiera dane dotyczące budynku, dokonuje pomiarów i wpisuje je do ankiety.
d) Właściciel/osoba upoważniona powinna na zakończenie wizyty sprawdzić, czy
wpisane dane są prawidłowe.
e) Właściciel/osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość
prowadzonych danych.
Ważne jest, żeby podczas wizji lokalnej nie była to przypadkowa osoba, która akurat
jest w domu, ponieważ może nie mieć wystarczającej wiedzy dotyczącej budynku lub
planowanych prac remontowych.
f) Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych
dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
g) Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach i terminie uzyskania dotacji, w
tym w szczególności o możliwej wysokości dofinansowania, sposobach
dokumentowania rozliczania dotacji. Udzielanie takich informacji to wyłączna
kompetencja Gminy.
h) Zamawiający zaleca, w przypadku niewłaściwego postępowania ze strony audytora,
zapisanie jego imienia i nazwiska, i zgłoszenie do Wykonawcy lub Gminy.

2. Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:
a) Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona
(powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).
b) Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez
Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu
przeprowadzenia ocen energetycznych.
c) Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w wersji papierowej w
całości.
d) Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych
do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz
zdjęć.
e) Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny
energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła.
Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace
termomodernizacyjne, audytor przedstawia możliwe warianty.
f) Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody
lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji.
W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych –
sam podpis właściciela/osoby upoważnionej.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ KOD99999
miesiąc raport.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko właściciela lub osoby upoważnionej (drukowanymi literami)

gmina, miejscowość, ulica nr domu

□ POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z WYNIKAMI OCENY ENERGETYCZNEJ
□ WYRAŻAM ZGODĘ NA ZAPROPONOWANY WARIANT TERMOMODERNIZACJI
□ NIE WYRAŻAM ZGODY NA ZAPROPONOWANY WARIANT TERMOMODERNIZACJI
□ PRACE TERMOMODERNIZACYJNE NIE SĄ WYMAGANE
…………………………………………………………………..
(czytelny podpis właściciela/osoby upoważnionej)

□ Odmowa podpisu
..…………….
Nr audytora

Uzasadnienie odmowy podpisu lub niewyrażenia zgody:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………..…………………………………
Pieczątka firmy NDE sp. z o.o.

g) Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych
dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
h) Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej
mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny najpierw składane są w Gminie
do rozliczenia.

