OFERTA SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO
GRUPA TARYFOWA G11

1. Dane o oferencie.
1.1.

Nazwa:

ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

1.2.

Adres:

M. Reja 13/15
81-874 Sopot

1.3.

Telefon:

+48 58 732 85 04

1.4.

Faks:

+48 58 732 85 01

1.5.

E-mail:

bok@energypolska.pl

1.6.

www:

www.energypolska.pl

1.7.

NIP:

5851464506

1.8.

REGON:

221666564

1.9

Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS 0000422317

2. Profil działalności.
ENERGY POLSKA Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom
indywidualnym oraz biznesowym na terenie Polski.
3. Termin ważności oferty.
Termin ważności oferty upływa dnia 31.12.2017 roku.
4. Przedmiot oferty.
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej G11
5. Zakres sprzedaży.
sprzedaż energii elektrycznej w ilości zgodnych z zapotrzebowaniem Odbiorcy.

6. Okres realizacji oferty.
Umowa zostanie zawarta na czas określony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
7. Zasady rozliczeń na rynku bilansującym.
W zakresie prowadzenia rozliczeń odchyleń proponujemy Państwu wariant w którym ryzyko
(koszty) związane z rozliczaniem odchyleń rzeczywistego poboru energii od godzinowo dobowych planów zapotrzebowania, ponoszone jest w całości przez ENERGY POLSKA
Sp. z o.o.

8. Warunki płatności i terminy rozliczeń.
Proponujemy Państwu prowadzenie rozliczeń w cyklu miesięcznym z 14 - dniowym terminem
płatności liczonym od daty wystawienia faktury.
9. Warunki realizacji oferty.
Sprzedaż energii oraz usług będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi w umowie
sprzedaży, której projekt przedstawimy Państwu w przypadku zainteresowania niniejszą ofertą.
10. Warunki dodatkowe.
Niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Przyjęcie oferty sprzedaży następuje poprzez podpisanie niniejszej oferty przez osoby
uprawnione do reprezentowania firmy oraz przekazanie podpisanej oferty do ENERGY POLSKA
Sp. z o.o.. Podpisanie niniejszej Oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Pozostałe
postanowienia w zakresie nieobjętym niniejszą Ofertą określone zostaną w dokumencie umowy,
który Adresat Oferty zobowiązuje się podpisać w terminie 14 dni od przyjęcia niniejszej Oferty.
Treść niniejszej oferty stanowi tajemnicę handlową Oferenta. Nie może być bez zgody wyrażonej
na piśmie przez Oferenta ujawniona osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem
doradców prawnych i podatkowych, pracowników i przedstawicieli Adresata Oferty dla potrzeb
oceny warunków współpracy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących.

Załącznik nr 1.
1. W ramach obowiązywania umowy sprzedaży rozliczenia za energię elektryczną będą się
odbywały na podstawie jednoskładnikowej ceny za energię elektryczną w wysokości:

Okres dostawy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku taryfa G11

Cena sprzedaży energii zł/MWh 313,70
2. Opłaty handlowe:
a) za prowadzoną przez sprzedawcę obsługę handlową związaną z wystawianiem faktur i ich
dostarczeniem stosowana będzie opłata w wysokości: 0 zł
b) opłata handlowa będzie naliczana miesięcznie, w pełnej wysokości dla każdego z obiektów,
niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
3. Gwarantujemy niezmienność przedstawionych cen w okresie umownym z zastrzeżeniem
przypadków:
a) zmiany ustawy o podatku akcyzowym,
b) wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązku zatwierdzania przez
ENERGY POLSKA Sp. z o.o. taryf ,
c) nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych;
d) zmniejszenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynikających z regulacji
ustawowych lub Dyrektyw UE.
4. Powyższa propozycja cenowa uwzględnia koszty Państwa odchylenia od planowanej pozycji
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7 oferty.
5. Nie będą Państwo ponosili kosztów związanych z obsługą transakcji w tym odczytów
i rozliczeń
6. Do oferowanej ceny został doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Proponowana cena energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, uwzględnia wszystkie
obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla
energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, prawa majątkowe wynikające ze świadectw
pochodzenia z kogeneracji).

