
 
Załącznik nr 1 do Porozumienia - Grupa Zakupowa PKB_GAZ ZIEMNY 2024 

 
 
 

……………………………………………………., dnia ……………………………… 
                             miejscowość 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
Działając imieniem Spółki (dalej jako: „Spółka”): 
 

 

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

pieczęć firmowa 

 
Niniejszym upoważniam Podkarpacki Klub Biznesu z siedzibą w (35-205) Rzeszowie, ul. Warszawska 27,                                          

nr KRS 0000022687, NIP 8133189963 do: 
 

1. Występowania w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniu ofertowym na zakup GAZU ZIEMNEGO na okres: 
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. 
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do składania w imieniu i na rzecz Spółki zapytań ofertowych 
oraz zaproszeń do składania ofert, a nadto do prowadzenia negocjacji oraz przyjęcia oferty na zakup gazu ziemnego 
przez Spółkę na ww. okres. 
 

2. Ujawnienia potencjalnym Sprzedawcom gazu ziemnego w Grupie Zakupowej PKB informacji dotyczących:  
- zużycia gazu ziemnego przez w/w Spółkę podanych w „Formularzu zużycia gazu ziemnego” (stanowiącego załącznik             
nr 2 do Porozumienia z PKB w zakresie warunków zakupu gazu ziemnego na rok 2024). 
 
 

3. Uzgodnienia ze sprzedawcą, którego oferta na zakup GAZU ZIEMNEGO na okres: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. 
zostanie wybrana, treści umów kompleksowych oraz zawarcia w imieniu Spółki umów kompleksowych na zakup Gazu 
Ziemnego na okres: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. lub aneksów do tych umów na warunkach określonych 
w przyjętej ofercie oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych, w tym 
w szczególności do prowadzenia rozmów i korespondencji. 
 

4. Dokonywania w oparciu o zawarte umowy kompleksowe na zakup Gazu Ziemnego na okres: od 01.01.2024r.                               
do 31.12.2024r. zakupów giełdowych poszczególnych transz gazu ziemnego oraz dokonywania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych z tym związanych. 
 

W/w upoważnienie udzielone jest na czas określony tj. od daty jego udzielenia do dnia rozwiązania umów 

kompleksowych na zakup Gaz Ziemny - zakup na rok 2024. 
 

W razie wątpliwości, zakres niniejszego pełnomocnictwa należy interpretować w taki sposób, aby umożliwić 

pełnomocnikowi skuteczną reprezentację Spółki. 
 

Jednocześnie działając w imieniu w/w Spółki oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazywanie Stowarzyszeniu 

Podkarpacki Klub Biznesu przez wybranego Sprzedawcę gazu ziemnego na rok 2024, raportów dotyczących zużycia 

gazu ziemnego oraz innych danych związanych z jego zużyciem, niezbędnych do rozwoju i optymalizacji Grupy 

Zakupowej.  
 

W/w zgoda udzielona jest na czas określony – tj. na okres trwania umowy z wybranym przez PKB Sprzedawcą gazu 

ziemnego na rok 2024 tj.: od dn. 01.01.2024r. do dn. 31.12.2024r. 

 

 

Pieczęć firmowa                                               Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 

 

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


