załącznik nr 5 do oferty
nr sprawy 02/PN/2021

Mogilno dnia ….................... r.

PEŁNOMOCNICTWO
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
NIP 557-166-58-47, Regon 340433075
wpisane do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000308392
prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
reprezentowane przez:
Artura Lorczaka – Prezesa Zarządu

zwane dalej Zamawiającym, niniejszym upoważnia firmę:
…....................................................................................................
…....................................................................................................
…....................................................................................................
(dane sprzedawcy)
reprezentowaną przez:
….....................…........................................
zwaną dalej Wykonawcą do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:
a) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z
Wykonawcą umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej,
b) składania

oświadczeń

woli

w

zakresie

wypowiadania

dotychczas

obowiązujących

umów

dotyczących sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa)
bądź umowy sprzedaży gazu ziemnego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży
gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży
gazu ziemnego w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy gazu
ziemnego,
c)

reprezentowania

Zamawiającego

przed

właściwym

Operatorem

Systemu

Dystrybucyjnego

w sprawach związanych z zawarciem umów o świadczenie usług dystrybucji na warunkach
dotychczas obowiązującej umowy, z uwzględnieniem wskazanych w załączniku* taryf oraz mocy
umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć
Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia
wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
d) ważność niniejszego pełnomocnictwa – 30.09.2022r.

* Załącznikiem do niniejszego pełnomocnictwa jest zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z
danymi i grupami taryfowymi.

….................................................................
(podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

Załącznik do pełnomocnictwa dotyczącego umowy kompleksowej na dostawy
gazu ziemnego. Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z grupami
taryfowymi:

LP.

NAZWA OBIEKTU

1 Kotłownia Dworcowa 3a, 88-300 Mogilno

TARYFA

W6A.1

MOC
UMOWNA

2 194

2 Kotłownia ul.Rynek 8, 88-300 Mogilno

W5.1

439

3 Kotłownia ul.Kościuszki 30, 88-300 Mogilno

W5.1

274

4 Kotłownia ul.900 Lecia 24, 88-300 Mogilno

W4

110

5 Kotłownia ul.Betonowa 1, 88-300 Mogilno

W3.6

44

6 Kotłownia ul.Pułaskiego 6, 88-300 Mogilno

W3.6

44

