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PEŁNOMOCNICTWO 
Zamawiający,  

odbiorca/płatnik: 
.................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

siedziba .................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego:* .................................................................................................... 

PESEL:* .................................................................................................... 

NIP:* .................................................................................................... 

niniejszym udziela pełnomocnictwa  Wykonawcy wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” 
działającego pod firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
do dokonania następujących czynności: 

1. Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 
Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej – wykaz punktów poboru zawiera zał. nr 1 
do umowy o nazwie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

2. Zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru 
Zamawiającego. 

 
3. Wypowiedzenia umów kompleksowych dla punktów poboru Zamawiającego. 

 
4. Złożenia oświadczenia: 

 
1) o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej; 
2) bądź o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej; 
3) lub poinformowania dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej o zakończeniu 

umowy sprzedaż energii elektrycznej. 
 

5. Dokonania innych czynności, jakie będą niezbędne do przeprowadzania procedury zmiany 
sprzedawcy. 

6. Udzielania dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa 
substytucyjne nie zmieniają zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
odbiorcy/płatnika. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania wynikające  
z udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania. 
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(Wypełnić dla wszystkich punktów poboru) 

Jednocześnie oświadczam, iż  posiadam tytuł  prawny do powyższego punktu poboru w postaci  

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
Data czytelny podpis, pieczątka imienna  

Zamawiający, odbiorca/płatnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy punktu poboru zlokalizowanego przy ul. …................................................................................., 

kod pocztowy: …..-.…… w miejscowości ......................................................................................... 

…………………………………………………………………………… nr ……………………… ważny do ……………………….. 

   

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31.12.2020 r. i może zostać odwołane w każdym czasie. 

   


