Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………….., dnia …………… 2022r.
Nr sprawy: UU-271-30/20

PEŁNOMOCNICTWO
Działając w imieniu:
1. …………………. z siedzibą w ………….. przy …………………………., wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………,
2. …………………. z siedzibą w ………….. przy …………………………., wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………,
ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia i wyrażających
niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności za
należyte wykonanie zobowiązań , dalej zwanych łącznie „Wykonawcami”,
ustanawiamy ………………………. Pełnomocnikiem
i udzielamy pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców a to ……….., jak
również każdego z nich z osobna, w postępowaniu ofertowym na podprogowe zamówienie
sektorowe prowadzone przez: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą: 34441 Niedzica ul. Widokowa 1 na „Budowę farmy fotowoltaicznej na gruntach ZEW
Niedzica SA, w miejscowości Dębno, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski,
województwo małopolskie”,
zwanym dalej „Postępowaniem”.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:
a) Składanie oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wszystkich Wykonawców, jak również
każdego z nich z osobna, w tym składania oferty wraz ze wszystkimi załącznikami,
potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, wniesienia wadium,
składania zapytań i wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, prowadzenia innej korespondencji z Zamawiającym, udzielania
wyjaśnień w trakcie Postępowania, uzupełniania dokumentów i oświadczeń;
b) Prowadzenia dialogu w imieniu Wykonawców;
c) Zawarcia umowy w imieniu Wykonawców w celu udzielenia zamówienia;
d) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne
i skuteczne do chwili jego odwołania, które nie może nastąpić przed:
 zawarciem umowy w celu udzielenia zamówienia
będącego przedmiotem
postępowania ( albo),
 ostatecznym zakończeniem Postępowania względem Wykonawców, którekolwiek
z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Pełnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw do
samodzielnego działania w imieniu Wykonawców we wskazanym wyżej zakresie.
Za Wykonawcę …………………………….. :
_________________

_________________

Za Wykonawcę …………………………….. :
_________________

_________________

