Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSDW
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i wypełnić drukowanymi literami)

1.

Dane Wnioskodawcy:

Adres siedziby firmy
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Nr lokalu
Numer telefonu / Numer faksu

Adres korespondencyjny

Kod pocztowy

jak niżej

jak wyżej

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Nr lokalu
Numer telefonu / Numer faksu

KRS

NIP

REGON

2.

Czy Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym:

TAK

3.

Czy Wnioskodawca jest przyłączony do systemu dystrybucyjnego OSDW:

4.

Czy Wnioskodawca posiada koncesję:

5.

Proponowana forma zabezpieczenia finansowego:

TAK

NIE
TAK

NIE

NIE

□ depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSDW;
□ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSDW;
6.

Dane kontaktowe (osoba upoważniona do kontaktów):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stanowisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy, adres e-mail

7.

Sposób odbioru umowy:
przesłanie poczta na adres korespondencyjny
osobiście w siedzibie firmy FENICE Poland Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 79A
przez upoważnioną osobę: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr dokumentu tożsamości
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8.

Załączniki do wniosku:
Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

8.1 aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
8.2 dokumentu potwierdzającego prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do zaciągania w jego imieniu

8.3
8.4
8.5
8.6

zobowiązań, które mogą wynikać z umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeśli prawo to nie wynika z treści
wpisu, o którym mowa powyżej;
decyzji o nadaniu numeru NIP;
dokumentu nadania numeru statystycznego REGON;
koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli konieczność jej posiadania wynika z
przepisów Ustawy Prawo Energetyczne;
Inne załączniki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________________________________________________________________________
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa,
również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa gazowniczego.
Zobowiązuje się, że przed zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego przedstawię dokumenty potwierdzające zgodność
danych zawartych w niniejszym wniosku.

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

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

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji
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