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1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zwane 
dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą, ul. Marszałka Piłsudskiego 2. 64-400 Międzychód. 

2. Rola Stowarzyszenia jest całkowicie nieodpłatna, polega na koordynowaniu i informowaniu 
o zadaniach w ramach projektu. Stowarzyszenie nie będzie stroną żadnej umowy i nie 
będzie ponosiło z tego tytułu żadnych zobowiązań. 

3. Do projektu polegającego na odpłatnym zainstalowaniu zestawu fotowoltaicznej                          
o parametrach uzgodnionych z właścicielem budynku / terenu mogą zgłaszać się wszystkie 
zainteresowane osoby / podmioty posiadające siedzibę na obszarze gmin Bledzew, 
Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń. 

4. Termin naboru ustala się na 5-30 kwietnia 2019 r. i może ulec zmianie. 
5. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza wg wzoru na stronie www.lgrow.pl , 

zabezpieczeniu go poprzez złożenie karty i jej zaklejenie lub zszycie i przesłanie na adres 
Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew. 

6. Zabezpieczone formularze, nie podlegające otwarciu zostaną przekazane firmie instalacyjnej  
Columbus Energy S.A. (CE) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 
(kod: 31-234), wyłonionej w ogólnodostępnym zapytaniu ofertowym. 

7. Zgłoszenie będzie podlegało weryfikacji i nie oznacza automatycznego zakwalifikowania 
danej lokalizacji do projektu 

8. Po wstępnej weryfikacji przedstawiciele Firmy Columbus Energy S.A skontaktują się                  
z osobą zgłaszającą, w celu uzgodnienia wizyty projektowej oraz zawarcia umowy 
warunkującej realizację usługi montażowej u Klienta. 

9. Do dnia montażu Klient jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia umownego 
(100%), w zamian otrzymuje rzetelnie wykonaną instalację „pod klucz”, z pełną 
dokumentacją powykonawczą, w tym niezbędną do uzgodnień z operatorem sieci 
energetycznej. 

10. Wszystkich zainteresowanych kredytem Stowarzyszenie zachęca do skorzystania z oferty 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu.  

11. Wszelkie warunki szczegółowe wykonania usługi zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Columbus Energy S.A a Klientem zainteresowanym instalacją zestawu opartego 
na modułach Longi Solar 320 W (MONO). 

12. Przybliżona wartość 1 Kilowata Mocy (KW) instalacji, wynegocjowana przez 
Stowarzyszenie wynosi 4 500,00 zł brutto, w tym 8 % należny podatek VAT. Z uwagi na 
specyfikę każdej instalacji podana cena jest przybliżona i dotyczy dachów wszystkich 
typów. W określonych przepisami prawa sytuacjach podatek VAT może wynieść 23 %. 
Cena nie obejmuje prac odtworzeniowych i wykopów powyżej 30 metrów bieżących.   

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r. 
14. Interpretacja zapisów Regulaminu oraz jego zmiany należą do Stowarzyszenia.  
15. Firma Columbus Energy S.A jest zobowiązana do przestrzegania przepisów związanych             

z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, stosowne zapisy zostały zawarte                
w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

(-) Zarząd LGR Obra - Warta 
 



[Utworzenie sytemu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu 

Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość] 4 kwietnia 2019 

 

LGR Obra - Warta | REGULAMIN NABORU 3 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
Zgłaszający / a i następnie Klient / ka: 
 

1. Potwierdza otrzymanie informacji, że Administratorem jego  danych osobowych jest Columbus 
Energy S.A. (CE) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 (kod: 31-234). 
Podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda. Dane osobowe są przetwarzane przez 
Administratora w celu realizacji umowy. Dane osobowe Klienta po wyrażeniu przez niego 
dobrowolnej zgody będą mogły być przetwarzane również w celach marketingowych, handlowych             
i promocyjnych. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną Administratora danych, podmioty z grupy kapitałowej, w której znajduje się CE oraz 
podmioty finansujące i współpracujące. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres 
trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub 
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na 
przetwarzanie danych – do czasu wycofania zgody. Klient ma prawo żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji 
umowy. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod 
adresem: iod@columbusenergy.pl. 

2. Oświadcza, że zapoznał się z przedstawioną mu ofertą handlową i zawartą w niej kalkulacją 
finansową, oraz akceptuje fakt, że jest ona wykonana na podstawie obowiązujących przepisów oraz 
na podstawie założeń prognostycznych dotyczących zdarzeń nieznanych w przyszłości oraz, że CE 
nie ponosi odpowiedzialności za zmiany prawa w Polsce oraz realizację założeń finansowych. 
a. Wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej za pomocą 

komunikacji elektronicznej. 
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach 

marketingowych i statystycznych w trakcie trwania umowy. 
c. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach 

marketingowych i statystycznych po zakończeniu umowy.  
d. Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

marketingowych przez podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy CE i Podmiotów 
Finansujących. 

e. Wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej przez i na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której przynależy CE               
i Podmiotów Finansujących. 

f. Wyraża zgodę na wykonanie przez CE dokumentacji fotograficznej zamontowanej instalacji 
oraz wyraża zgodę na publikację przez CE takich fotografii wraz z określeniem miejsca 
montażu, w celach promocji działalności CE i udzielenia informacji potencjalnym klientom CE 
na temat działalności CE. Klient nie będzie wysuwał wobec CE żadnych roszczeń, które 
miałyby jakikolwiek związek z takimi działaniami CE. 


