Załącznik nr 3 do Regulaminu

………………………………………….

………………………………………..
(miejscowość, data)

(Wnioskodawca)

………………………………………….
(nr pisma)

WNIOSEK
NR ……………… Z DNIA ……………………….
O UDOSTĘPNIENIE OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie Obiektu Infrastruktury Usługowej, w celu wykonania
przez Operatora usługi.
1. Dane kontaktowe operatora:
1.1. Operator, do którego kierowany jest wniosek: PKP CARGO S.A., w imieniu którego
działa ……………………… Zakład Spółki.
1.2. Pełny adres pocztowy: ……………………………………………………………………….
2.

Informacje o wnioskodawcy:
2.1. Nazwa prawna przedsiębiorcy: ……………………………………………………………...
(zgodna z KRS bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej)

………………………………………………………………………………………………………..
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

2.2. Pełny adres pocztowy: ……………………………………………………………………….
2.3. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: ………………..………………………………..…
2.4. Numer Identyfikacji Podatkowej: ……………………………………………….………..….
2.5. Numer REGON: …………………………………………………………………………..…..
2.6. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….
2.7. Numer faksu: ………………………………………………………………………………….
2.8. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..
2.9. Strona www: ………………………………………………………………………………..…
3. Osoba do kontaktów:
3.1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………….
3.2. Pełny adres pocztowy: ……………………………………………………………………….
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3.3. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….
3.4. Numer faksu: ………………………………………………………………………………….
3.5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..
4. Przedłożone dokumenty:
4.1. Poświadczone kopie ważnej licencji i ważnego certyfikatu bezpieczeństwa.
4.2. Poświadczoną kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
4.3. Oświadczenie
o
posiadaniu
świadectw
eksploatowanych pojazdów kolejowych.

sprawności

technicznej

4.4. Poświadczoną kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej.
4.5. Oświadczenie, że jego personel uczestniczący w procesie przejazdów
posługuje się językiem polskim.
4.6. Oświadczenie, że dysponuje taborem spełniającym warunki określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 20 Ustawy.
4.7. Oświadczenie, że wobec niego nie toczą się postępowania upadłościowe lub
likwidacyjne.
4.8. Oświadczenie, że nie zalega w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
w tym zakresie.
4.9. Oświadczenie, że realizując Umowę będzie stosować postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4.10. Inne (określić dokumenty):
…………………………………………………………………………………………………
5. Rodzaj i typ taboru, dla którego Przewoźnik kolejowy zamierza uzyskać dostęp do
usługi:
Lokomotywa (typ)…………………………………………………………………………
Wagon (typ)……………………………………………………………………………….
6. Termin dostępu: …………………………………………………………………………....…….
7. Rodzaj oraz zakres usług do których zamierza uzyskać dostęp:
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………….…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………..…………………………………………………………………………..
………………………..……………………………………………………………………………..
……………………..………………………………………………………………………………..
………………..……………………………………………………………………………..………
8. Wymagane warunki techniczne wykonania usługi i jej odbioru:
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
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…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy
zgodny z KRS bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej)
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