Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020
Formularz Rejestracyjny

Wnioskodawca:
Nazwa Firmy: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….............
Miasto, kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………
Państwo: …………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa rejestru i nr pod którym spółka jest zarejestrowana: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefon komórkowy: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………...

Wnioskodawca akceptuje warunki udziału w Procedurze Udostępnienia Terminalu 2020 r., w
szczególności zasady: zachowania poufności, zasady wynikające z Instrukcji, zasady przydziału
Podstawowej Usługi Regazyfikacji, Usług Dodatkowych oraz Usługi Przejściowej, zasady zawarcia
Umów o Regazyfikację.

……………………………..

……………………………..

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania firmy i pieczęć firmy

Miejscowość, data
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Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające formę prawną działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym oryginał
aktualnego odpisu z rejestru sądowego właściwego dla danego Wnioskodawcy, wydane zgodnie
z przepisami kraju siedziby Wnioskodawcy, nie wcześniej niż na trzydzieści dni przed terminem złożenia
Formularza rejestracyjnego;
2. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie jest podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji zgodnie z dokumentami, o których mowa w pkt. 1, oryginał lub poświadczoną notarialnie
(z załączonym apostille w odpowiednich przypadkach) kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej Formularz Rejestracyjny lub innego dokumentu potwierdzającego prawo osoby
podpisującej Formularz Rejestracyjny do reprezentowania Wnioskodawcy, zawierającego
upoważnienie do podpisania Formularza Rejestracyjnego oraz wszystkich związanych z nim
dokumentów w imieniu Wnioskodawcy;
3. Dokument zawierający oznaczenie wysokości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, jeżeli informacja
ta nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 1
4. Dokumentacja przedstawiająca wszystkie aktualne oceny zdolności kredytowej (rating)
Wnioskodawcy lub zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek
przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów, stan środków na rachunku oraz zawierające informacje
o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami
egzekucyjnymi;
5. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem koncesji lub promesy koncesji na obrót,
dystrybucję lub przesył paliw gazowych lub oświadczenie, że koncesja zostanie przedstawiona na 30
dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi regazyfikacji albo oświadczenie, że działalność podmiotu
nie wymaga koncesji podpisane przez zarząd (osoby upoważnione do reprezentowania)
Wnioskodawcy;
6. Dwa egzemplarze podpisanej przez Wnioskodawcę umowy o poufności, o treści określonej w
załączniku nr 2 do Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 oraz oświadczeń załączonych do niej;
7. Dokument potwierdzający nadanie Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub
równoważnego numeru identyfikacyjnego wymaganego dla podmiotów z siedzibą w innym państwie
członkowskim;
8. Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski przedkładają zaświadczenie
o nadaniu numeru statystycznego REGON;
9. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dwóch ostatnich, zbadanych przez biegłego
rewidenta, sprawozdań finansowych Wnioskodawcy wraz z raportem z badania biegłego rewidenta;
10. podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z dokumentami, o
których mowa w pkt. 4.1.2.1 informacja, czy: (i) w stosunku do Wnioskodawcy toczy się jakiekolwiek
postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne; (ii) czy w stosunku do Wnioskodawcy
zostały podjęte jakiekolwiek działania mające na celu ogłoszenie upadłości Wnioskodawcy lub
otwarcie w stosunku do Wnioskodawcy postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, w
szczególności czy w stosunku do Wnioskodawcy został złożony jakikolwiek wniosek restrukturyzacyjny
lub upadłościowy; (iii) czy w stosunku do Wnioskodawcy toczy się jakiekolwiek postępowanie o
ustanowienie zarządu przymusowego, jak również czy majątek Wnioskodawcy nie został w jakikolwiek
sposób zabezpieczony, np. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy
tymczasowego
11. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy;
12. W przypadku, gdy osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy jest osobą niebędącą
obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ
kraju, którego ww. osoba jest obywatelem opatrzony klauzulą apostille bądź znakiem legalizacji, wraz
z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski;
13. Podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami, o których mowa w pkt.
1 oświadczenia o tym, że Wnioskodawca zawarł umowy zapewniające mu prawo do wskazanych w
Ofercie ilości LNG (np. umowy nabycia LNG, itp.);
14. Kserokopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginał ramowej umowy
przesyłowej Wnioskodawcy z OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Strona 2 z 2

