Identyfikator

………………………………..
(pieczęć firmowa lub dane odbiorcy)

Lębork, dnia ……………………………..

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Lęborku
ZAMÓWIENIE
(załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do umowy kompleksowej na dostawę ciepła nr…………….….)

□ Pierwsze zamówienie

□ Aktualizacja

1.Miejsce dostarczania ciepła (adres obiektu):………………………………………………...
2.Miejsce zamontowania układu pomiarowego-rozliczeniowego, typ…………............
………………………………………………………………………………………………….
(np. na przyłączu, na zewnętrznej instalacji odbiorczej, inne miejsce rozgraniczenia)

3.Przeznaczenie obiektu: mieszkalny / użytkowy*
4.Kubatura obiektu: ………………………………….. .………………………………….m³
5.Powierzchnia ogrzewana:
a)
lokali mieszkalnych ……………………………………………………….
……….m²
b)
lokali
użytkowych
………………………...
……………………………………….m²
6.Dostawa ciepłej wody:
c) lokale mieszkalne………………………..................................................( ilość osób)
d) lokale użytkowe ……………………………………………………………..(ilość osób)
7.Podstawa zmian mocy obliczeniowej budynku (dotyczy aktualizacji zlecenia) :
Centralne ogrzewanie - dokumentacja budowlana dotycząca zmian powierzchni
ogrzewanej w budynku/operat energetyczny/inne*........................................................
Moc obliczeniowa dotychczasowa : ……………………………….……………………kW
Moc obliczeniowa po modernizacji obiektu : ………………………...........................kW
Ciepło dla podgrzania wody użytkowej – dokumentacja budowlana dotycząca zmian
ilości urządzeń odbiorczych ciepłej wody podłączonych do instalacji CWU
Moc obliczeniowa dotychczasowa : …………………………………………………… kW
Moc obliczeniowa po modernizacji obiektu : …………………………………………..kW
8.Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła :
a) c.o.…………………kW, przepływ wynikający z mocy**……………….. m3/h(sieciowy/instalacyjny*)
b) c.w. ………..……..kW, przepływ wynikający z mocy**……………… m3/h(sieciowy/instalacyjny*)
c)inne …………….......kW, przepływ wynikający z mocy**……… …....... m3/h(sieciowy/instalacyjny*)
d)RAZEM: ………..kW, tj. ………MW, przepływ wynikający z mocy**……………………. m3/h
9.Moc zamówiona :
a)c.o.………………… kW, przepływ wynikający z mocy**………….........m3/h (sieciowy/instalacyjny*)
b)c.w….………..……..kW, przepływ wynikający z mocy**………………..m3/h (sieciowy/instalacyjny*)
c)inne ……………......kW, przepływ wynikający z mocy**……….............m3/h (sieciowy/instalacyjny*)
1

d)RAZEM: ………..kW, tj. ………MW, przepływ wynikający z mocy**….……………… .....m3/h
8. Źródło ciepła: KR-1 /KO.*
9. Właściciel węzła cieplnego: Odbiorca / Sprzedawca.*
- Jeżeli Sprzedawca : węzeł indywidualny/węzeł grupowy*
10. Właściciel układu pomiarowego: Odbiorca / Sprzedawca.*
Protokół odbioru układu pomiarowego stanowi załącznik do umowy kompleksowej
11. Dostawę ciepła prosimy rozpocząć od dnia …………………. …i kontynuować, aż
do odwołania (dotyczy pierwszego zamówienia).

…………………………
(pieczęć i czytelny podpis Odbiorcy)

POTWIERDZENIE
przyjęcia zamówienia
1. MPEC Sp. z o.o. w Lęborku potwierdza przyjęcie w/w zamówienia do realizacji.
2. Obiekt został zakwalifikowany do grupy taryfowej ………………………………. ……
3. Dostawa ciepła rozpocznie się od dnia

(dotyczy pierwszego zamówienia)……………………….

4.Aktualizacja obowiązuje od dnia (dotyczy aktualizacji zamówienia)..……. ……………………….
5. Ewentualne uwagi: ………………………………………………………………………...

…………………………
(pieczęć i podpis Sprzedawcy)

_______________________________________________________________________________
I. Dokumenty niezbędne do zawarcia „Umowy sprzedaży ciepła”:
1. Dla przedsiębiorców aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
2. Tytuł prawny do obiektu.
3. W przypadku pełnomocnika – notarialne pełnomocnictwo do zawarcia umowy w
imieniu właściciela.

_____________________________
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia sprzedawca
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