
……………………………………………………. 

Miejscowość i data  

Nazwa firmy: …………………………………………………….  

NIP: ………………………………………………..  

Adres: ……………………………………………….  

Kod pocztowy i miasto: …………………………………….. 

 

Oświadczenie do zamówienia nr:……………………………/Numer NIP:…………………………… 

Kupujący, oświadcza, że urządzenia z F-Gazami (niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami 

cieplarnianymi) kupuje w firmie SOLAR POLSKA Sp.z o.o.  , ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź w celu (właściwe zaznaczyć): 

 

☐ dalszej odsprzedaży - W stosunku do nabywanych urządzeń nie jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 

oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych a urządzenie/urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży. 

☐ montażu - Kupujący informuje, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności instalowania urządzeń 

zawierających fluorowane gazy cieplarniane na podstawie certyfikatu F-GAZ* dla personelu 

nr…………………………………….………………………………. / certyfikatu F-GAZ* dla przedsiębiorcy 

nr…………………………………….………………………………. wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, o którym mowa w art. 29 

Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951. Kserokopia certyfikatu F-GAZ stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 

☐ montażu urządzenia(-ń) przez firmę podwykonawczą - posiadającą wymagany przez prawo certyfikat F-GAZ. 

Kupujący informuje, że montaż urządzenia (-ń) zostanie przeprowadzony przez firmę podwykonawczą posiadającą wymagany 

w/w certyfikat.  

Numer certyfikatu F-GAZ* dla personelu nr…………………………………….………………………………. /certyfikatu F-GAZ* dla 

przedsiębiorcy nr…………………………………….………………………………. wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, o którym mowa 

w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951. Umowa podwykonawstwa oraz kserokopia certyfikatu F-GAZ stanowi załącznik 

do niniejszego oświadczenia. 

☐ użytku własnego. W stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń, kupujący jest użytkownikiem końcowym w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 
2017, poz. 1951. Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a na 
dowód tego Kupujący przedkłada kopię podpisanej umowy na wykonanie usługi instalowania. Umowa musi zawierać w 
szczególności następujące informacje: model urządzenia, typ urządzenia, seryjne numery urządzenia, informację o nazwie i 
numerze certyfikatu dla przedsiębiorców, posiadanego przez firmę, która będzie instalowała urządzenie/urządzenia, numer 
certyfikatu dla personelu osoby, która będzie realizować usługę instalowania urządzenia na rzecz Kupującego. Kopia 
podpisanej umowy na wykonanie usługi instalowania urządzenia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 

*W sytuacji wygaśnięcia lub utraty certyfikatu F-GAZ prosimy o przesłanie emailem na bok@solar.pl takiej informacji przed 
złożeniem kolejnego zamówienia.    

 

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

Podpis kupującego  


