
         _____________, dnia ___________ r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając w imieniu: 
 

___________________, z siedzibą w __________ (______), ul. ___________, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____________, Wydział __ 
Gospodarczy KRS pod nr _____________, NIP _________ Regon _________, kapitał 
zakładowy _________ zł, wpłacony w _________, jako _____________________1 

 
własnym jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ___________________________, 
z siedzibą w _________ (_____), ul. ___________, PESEL ______________, NIP 
____________, Regon___________2 
 
oświadczam, iż niehermetycznie3 zamknięte urządzenia napełnione F-gazem (dalej jako 
„urządzenia”) nabywam od Tadmar sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu KRS 0000956167, w celu ich 
dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania usługi instalacji tych 
urządzeń lub na rzecz ostatecznych odbiorców mających zawartą umowę o wykonanie usługi 
instalacji tych urządzeń. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem/reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest4 uprawniony do 
wykonywania usługi instalacji tych urządzeń ani nie jestem/nie jest5 ostatecznym odbiorcą tychże. 
 
 
W przypadku gdy niniejsze oświadczenie okaże się niezgodne z prawdą zobowiązuję się w imieniu 
własnym oraz reprezentowanego przeze mnie podmiotu do zwrotu Tadmar sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu KRS 0000956167 wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów, utraconych zysków, 
strat pośrednich oraz nałożonych z tego powodu na spółkę jakichkolwiek opłat i kar 
administracyjnych, na pierwsze żądanie otrzymane od Tadmar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
KRS 0000956167. 
 
 
 
       __________________________ 

Podpis oraz pieczątka reprezentowanego 

 
1 Dotyczy spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, 
akcyjnej 
2 Dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek cywilnych 
3 art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 zawiera definicję hermetycznie 
zamkniętego urządzenia: urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie 
zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może 
obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę 
lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu 
wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić 


