Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII
sporządzony w dniu

…………..

Lokalizacja inwestycji:
Grantobiorca:

Skład Komisji, dokonującej odbioru
wykonanych robót:
1/ po stronie Grantobiorcy
……………………………………………………………………………..
2/ po stronie Wykonawcy
……………………………………………………………………………..
3/ po stronie Grantodawcy
……………………………………………………………………………..

Komisja dokonująca odbioru stwierdza:
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z ….
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót

Numer pozycji

Nazwa odbieranych
elementów robót

Wartość
wykonanyc
Ilość - zakres/
h
jednostka
robót (w
miary
zł)
NETTO

RAZEM
3. Wartość robót odbieranych niniejszym
protokołem wynosi (zł):

netto
brutto

Jakość wykonanych robót

Uwagi

X

X
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ROZLICZENIE KOSZTÓW ZADANIA
KOSZTY KWALIFIKOWANE - W KWOTACH NETTO
Zakres rzeczowy zadania
- koszty kwalifikowane Nr pozycji

koszt
opis dot. kosztów
realizacji kwalifikowanych/prze PLANOW
ANY
dmiot zakupu
(zł)

Zakres rzeczowy zadania - koszty
kwalifikowane
- wykonanie wg faktur i protokołów
odbioru
numer
faktury

data
wystawie
nia
faktury

koszt wykonania
pozycji wg
faktury
i protokołu
odbioru (zł)

Uwagi

Data/daty
zapłaty faktury
(wg dowodów
zapłaty)

1
2
3
4
5
6
Razem - koszt planowany

Koszt
kwalifikowany
zadania planowany (zł)

RAZEM - koszt
wykonany

Koszt kwalifikowany zadania wykonany
faktycznie (RAZEM ) (zł)

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - kwoty netto oraz odrębnie podatek VAT
Nr pozycji

Krótki opis - wg części/pozycji HRZ dotyczący kosztów
niekwalifikowanych

1
2
3
4
5

RAZEM - koszty niekwalifikowane zadania (zł)

Koszt
niekwalifikowany
zadania planowany (zł)

4/ Rzeczywisty koszt realizacji
zadania

Koszt niekwalifikowany zadania wykonanie
faktycznie (RAZEM )

koszt całkowity
zadania (zł)

Koszt realizacji (zł)
planow
any

rzeczywisty
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OŚWIADCZENIE O OSIĄGNIĘCIU
EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA
Oświadczam, że efekt rzeczowy i ekologiczny zadania określony w … … … … … … … … , został osiągnięty w
następującym zakresie:

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.);
……………………………………………………………………………….
2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.);
……………………………………………………………………………….
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.);
……………………………………………………………………………….
4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.);
………………………………………………………………………………
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MW);
………………………………………………………………………………
6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MW);
………………………………………………………………………………

…………………….

…………………….

…………………….

Podpis Grantobiorcy

Podpis Wykonawcy

Podpis Grantodawcy

