Zał. nr 1
Oborniki, dnia ......................................

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

nr

ULICA

Do
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Wybudowanie 56
64-600 Oborniki

Z L E C E N I E ...................
na dostawę energii cieplnej do budynku zleceniodawcy przy
ul................................................................................................

I. DANE OGÓLNE
1.0 Charakterystyka budynku:
1.1 Kubatura budynku.............................(m3)
1.2 Powierzchnia ogrzewana budynku..............................(m2)
w tym:
- lokali mieszkalne..............................................(m2)
- lokale użytkowe...............................................(m2)

II. DANE TECHNICZNE
1.0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła [MW]

zgodnie z dokumentacją przed / po ociepleniu *
lub z audytem energetycznym*
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

centralne ogrzewanie
wentylacja
klimatyzacja
ciepła woda
technologia

...................................... [MW]
.......................................[MW]
...................................... [MW]
.......................................[MW]
.......................................[MW]

-22.0

Całkowita moc zamówiona (nie mniej niż 0,001MW).....................(MW)
PODSTAWA:
1. audyt
2. dokumentacja
3. wskaźniki kubaturowe

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

tak / nie*
tak / nie*
tak / nie*

centralne ogrzewanie .............................. [MW]
wentylacja
.............................. [MW]
klimatyzacja
.............................. [MW]
ciepła woda
.............................. [MW]
technologia
.............................. [MW]
parametry czynnika grzewczego tz ; tp.............................. **
przepływ obliczeniowy dla mocy zamówionej.............................. [m3/h]**

3.0 Udostępni pomieszczenie na zainstalowanie węzła cieplnego *.
a) nieodpłatnie
b) odpłatnie
(należy wypełnić jeżeli węzeł cieplny należy do Sprzedawcy i znajduje się w tym
obiekcie).

ODBIORCA:

.............................................................
/ podpisy /
* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnia sprzedawca

Uwagi dot. wypełnienia dokumentu „Zlecenie”:
Zleceniodawcą może być tylko właściciel obiektu lub uprawniony przez niego aktem
prawnym (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
Urzędu Miasta) pełnomocnik właściciela.
Do zlecenia należy dołączyć:
- kserokopię wypisu z księgi wieczystej potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę reprezentującą.
- pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy w imieniu właściciela.
- kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jednostki gospodarczej) potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą.
- decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

-3POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA
Dział techniczny i Sieci cieplnych PEC Sp z o.o. Oborniki potwierdza zadeklarowane w
zleceniu dane w oparciu o dokumentację techniczną i stan faktyczny.
1. Dostawa energii cieplnej nastąpi od dnia:
1.1 centralne ogrzewanie ....................................
1.2 ciepła woda
....................................
2. Inne uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Dane z umowy przyłączeniowej:
3.1 nr umowy ………………… z dnia ………..………….
3.2 okres poboru energii cieplnej od ………………... do ………………….. .
4. Grupa odbiorców (zgodnie z wymogami taryfy)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Kier. Dz. Technicznego
..................................

Kier. Dz. Sieci Przesyłu i Dystrybucji
.......................................

Dyrektor ds.Techn.
..........................................

(data, podpisy, pieczątki)

Na podstawie niniejszego zlecenia:
1. zawiera się umowę nr ......................... z dniem ................................. .
2. wprowadza się zmiany do umowy nr ....................... z dnia ....................... .

S P R Z E D A W C A:

