OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PRZYŁĄCZDENIA

OŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

do sieci elektroenergetycznej Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. zo.o.

ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.
UL. ZAKROCZYMSKA 30 LOK. 118
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

Nazwa Firmy oraz Imię i Nazwisko Wykonawcy.
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Poczta

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

_|_|_-_ |_ |_-_|_-_|_

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

Oświadczam że:
1) instalację elektryczną i ochronną oraz układ
pomiaroworozliczeniowego1 w obiekcie (nieruchomości):

pomiarowo-rozliczeniowy/miejsce

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Numer KRS (podaje osoba prawna)

zainstalowania

układu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa obiektu / nieruchomości),

wykonałem zgodnie z normami i przepisami oraz warunkami przyłączenia za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność,
2) protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony
odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem Odbiorcy 1,
3) oświadczam, że posiadam kwalifikacje do wykonania powyższych robót,
4) otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników i reprezentantów
Zgłaszającego) – w/w klauzula stanowi załącznik do wzoru oświadczenia.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis wykonawcy.

2.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO.

Imię i Nazwisko Nazwa Firmy
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

_|_|_-_ |_ |_-_|_-_|_

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Numer KRS (podaje osoba prawna)

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o , ul. Zakroczymska 30 lok. 118 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , tel.: 22 51 22 499,
email: energetyka@nowydwormaz.pl, www.energetyka.nowydwormaz.pl; NIP: 5311688627, REGON: 146221498
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000427471
kapitał zakładowy : 1 672 400 zł

Przyjąłem do wiadomości powyższe oraz dodatkowo oświadczam że:
1) powyższa instalacja elektryczna i ochronna oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy/miejsce zainstalowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego1 zostały wykonane przez osobę posiadająca kwalifikacje do tego typu robót oraz zostały
odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym
zakresie, a odbiór został potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń (pozytywnym protokołem odbioru) 1,
2)

jestem w posiadaniu wskazanego w pkt 1 ppkt 2) protokołu odbioru, protokołu pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi, schematu instalacji
elektrycznej1 oraz atestów, certyfikatów i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania oraz
eksploatacji powyższej instalacji elektrycznej i ochronnej oraz układu pomiarowo-rozliczeniowy/miejsca zainstalowania
układu pomiarowo-rozliczeniowego1.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis Podmiotu przyłączanego.

1

Niepotrzebne skreślić

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o , ul. Zakroczymska 30 lok. 118 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , tel.: 22 51 22 499,
email: energetyka@nowydwormaz.pl, www.energetyka.nowydwormaz.pl; NIP: 5311688627, REGON: 146221498
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000427471
kapitał zakładowy : 1 672 400 zł

