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Planujesz poprawę energetyczną budynku lub przedsiębiorstwa?
Otrzymasz do 10% zwrotu kosztów planowanej inwestycji
Wykonamy za Ciebie kompleksową dokumentację techniczną, audyt efektywności energetycznej, wnioski i deklaracje
oraz wszystkie wymagane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokumenty niezbędne do pozyskania

BIAŁYCH CERTYFIKATÓW, a następnie sprzedamy je na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Obecna cena za 1 TOE (tona oleju ekwiwalentnego) wynosi ok.

2.100 zł

KARTA ZGŁOSZENIA INWESTYCJI
Pełna nazwa zgłaszającego
Adres do korespondencji
Telefon / E-mail
Rodzaj inwestycji
Planowana data rozpoczęcia
inwestycji
Osoba do kontaktu

Po zmianie ustawy o efektywności energetycznej, w chwili obecnej można pozyskiwać białe certyfikaty
jedynie na inwestycje planowane (inwestor nie może mieć już zawartej umowy z wykonawcą).
Wynagrodzenie jest nam wypłacone tylko i wyłącznie w przypadku jeśli dla Was pozyskamy białe certyfikaty,
sprzedamy je i w ten sposób odzyskamy środki finansowe. Przemawia za nami 15 letnie doświadczenie i referencje od
przeszło 500 zleceniodawców.
Nic nie tracisz, a zyskać naprawdę możesz bardzo wiele. Zgłoś już dziś swoją inwestycję.

Koordynator projektu ze strony Instytutu Gospodarki Nieruchomościami:
Arkadiusz Borek
- tel. 662 243 858 mail: biuro@ign.org.pl

Instytut Gospodarki Nieruchomościami KRS: 0000237936
NIP: 634-25-71-921 REGON: 240139999
nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
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*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych
Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 404
w Katowicach numer KRS 0000237936 w celu uregulowania zasad współpracy stron dotyczącej pozyskania
środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (dot. również podpisania
umowy współpracy)



Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Instytutu
Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą na podany
w karcie zgłoszenia inwestycji adres e-mail oraz nr telefonu.

* Podaję dane osobowe świadomie oraz dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
* Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

* powyższe klauzule są niezbędne w celu realizacji zgłoszenia
……………………………………………………………………….
data i podpis

Instytut Gospodarki Nieruchomościami KRS: 0000237936
NIP: 634-25-71-921 REGON: 240139999
nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976

