
JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.
UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 51
20-076 LUBLIN
www.jmpflowerspower.pl
tel. 501445970 lub 780103997

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

1przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające/nieposiadające  koncesję(i) na obrót paliwami gazowymi

1przez odbiorcę końcowego przyłączonego/nieprzyłączonego do systemu dystrybucyjnego JMP Flowers Power Sp z.o.o

Rodzaj wniosku: nowy wniosek

zmiana lub uzupełnienie wniosku

zmiana umowy

nr umowy

nr wniosku Data złożenia

z dnia

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

KRS/PESEL:NIP: REGON:

Nazwa firmy/imię i nazwisko:

Ulica MiejscowośćNr domu/lokalu Kod pocztowy

MiejscowośćKod pocztowy
Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyższy)
Ulica Nr domu/lokalu

2. KONCESJA

nr koncesji

na obrót             tak             nie

na obrót z zagranicą             tak             nie

nr koncesji

3. ZABEZPIECZENIA

Przewidywana forma zabezpieczenia finansowego składana po akceptacji pierwszego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD)

               depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez Jmp flowers Power Sp.z o.o 

4. DANE KONTAKTOWE (osoba upoważniona do kontaktu)

Adres e-mail:

Imię i nazwisko

Nr telefonu:

Stanowisko

5. ZAŁĄCZNIKI

Wypis ze stosownej ewidencji działalności gospodarczej, w szczególności aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek prawa handlowego mających
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, które mogą wynikać z umowy na świadczenie usług
dystrybucji jeżeli prawo to nie wynika z treści wypisu, o którym mowa powyżej

Dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług - dla podmiotów mających siedzibę na terenie
2państw - członków Unii Europejskiej

2Dokument nadania numeru statystycznego REGON

Koncesja na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli konieczność jej posiadania wynika z przepisów Ustawy Prawo
Energetyczne

Inne
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Niepotrzebne skreślić
Tylko jeśli nie wynika ze stosownego wypisu z ewidencji

¹
²
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6. OŚWIADCZENIA

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w 
przypadku roszczeń osób trzecich wobec JMp flowers Power Sp. z.o.o.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922, z późn. 
zm.), moje dane osobowe będą wykorzystane przez JMP flowers Power sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania zawartych umów oraz przysługuje mi prawo wglądu do 
danych osobowych i prawo ich poprawiania.

1.    Wykonawca oświadcza, ze udostępnia dobrowolnie swoje dane osobowe do przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
2.    Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” oraz zasad określonych w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o 
ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.

Data i czytelny podpis wnioskodawcy oraz pieczęć firmy

Uwagi:

Data i czytelny podpis JMP

Wniosek rozpatrzony:

         pozytywnie negatywnie pozostawiony bez rozpatrzenia

INFORMACJE O WNIOSKU (wypełnia JMP 
Flowers Power) nr wniosku Data wpływu
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