
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

Nr

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami niebieskim lub czarnym długopisem, wpisując tylko jeden znak w jedno pole.

Zawarta w dniu  pomiędzy Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsię-

biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536541, 

NIP 7123205358, REGON 060613440, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 
Zwaną dalej „Sprzedawcą”, a

Zwanym/ą dalej „Odbiorcą” lub „Klientem”

nazwa podmiotu

imię nazwisko

nr KRSREGONNIP

nr lokalu

nr lokalu

kod pocztowy

kod pocztowy

-

-

-
kod pocztowy

miasto

miasto

poczta

poczta

ulica

ulica

email

nr budynku

nr budynku

nr telefonu

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy jest:

O zmianie osoby upoważnionej ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy, lub jej danych kontaktowych, Odbiorca jest zobo-
wiązany poinformować Sprzedawcę.

§1

1.  Odbiorca deklaruje zużycie energii elektrycznej od Sprzedawcy w ilości  kWh rocznie (łączne zużycie dla wszystkich PPE).
2.  Sprzedawca w okresie obowiązywania Umowy udziela Odbiorcy Oferty o sygnaturze: 

 GSC+      „Zielona Energia”

 GBC+   

 GNC+  

 Innej    
na Okres Dostarczania Energii wynoszący  miesięcy.
3.  Odbiorca oświadcza, że:

 prognozowane zużycie energii elektrycznej w każdym miesiącu będzie wynosiło 1/12 zadeklarowanego rocznego zużycia,
 prognozowane zużycie energii elektrycznej z rozbiciem na poszczególne miesiące określone zostało w załączniku/ach „Sezon”.

4.  Obowiązujący termin płatności faktur:
 14 dni od daty wystawienia

 Inny  dni od daty wystawienia
5.  Dane punktu/punktów poboru (PPE) objętych niniejszą Umową:

 znajdują się poniżej: 
 wskazane są w Załączniku Informacyjnym  szt.

adres do korespondencji, jeżeli jest różny od adresu siedziby

OSD numer licznika

ulica

nr lokalu miastonr budynku



aktualna umowa zawarta na czas określony/nieokreślony (O/N) okres wypowiedzenia M pierwsza zmiana (T/N)

W imieniu Sprzedawcy W imieniu Odbiorcy

(data, czytelny podpis) data, czytelny podpis, pieczątka

Odbiorca oświadcza, że:
TAK  NIE   wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
TAK  NIE   wyraża zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy (w tym zmian w Cenniku, Regulaminie Oferty, Ogólnych Wa-

runkach Umowy) na wskazany w Umowie adres e-mailowy oraz nr telefonu;

  dostawa energii na podstawie niniejszej umowy rozpocznie się po okresie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprze-
dawcą,
  Odbiorca upoważnia Energia dla firm S.A. do niezwłocznego wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą mając 
świadomość ewentualnego obowiązku zapłaty kary umownej,
  Odbiorca oświadcza, że posiada Tytuł prawny do wyżej wymienionego Obiektu na podstawie1:

§2
1.  Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia sprzedaży energii elektrycznej.
2.  Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 15 czerwca 

2030 roku.
3.  Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nie jest stroną umów, które to prawo ograniczają.
4.  Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią postanowienia niniejszej Umowy oraz jej załączników, które stanowią 

integralną część Umowy.
5.  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dokumentów, wskazanych w ust. 4 powyżej, do realizacji niniejszej Umowy stosuje się powszechnie obowią-

zujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne wraz z aktami 
wykonawczymi.

§3
1.  Dostawa energii elektrycznej dla Odbiorcy rozpoczyna się po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, od którego Odbiorca otrzymywał energię elektryczną.
2.  Koszt niezbilansowania handlowego, czyli różnicę pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym wolumenem zużycia energii elektrycznej, pokrywa Sprzedawca, 

co oznacza, że Odbiorca płaci tylko za faktycznie zużytą energię elektryczną.
3.  Okres Dostarczania Energii zaczyna biec od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej dla Odbiorcy przez Sprzedawcę.
4.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do końca Okresu Dostarczania Energii, z zastrzeżeniem postanowień punktów 

1 i 2 rozdziału Ogólnych Warunków Umowy. 
§4

1.  Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane Operatorowi Systemu Dystrybu-
cyjnego, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji 
związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 z późniejszymi zmianami).

2.  Podanie przez Odbiorcę danych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia 
Umowy.

3. Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mailowy.
4.  Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Sprzedawcę na wskazany 

w Umowie adres e-mailowy oraz numer telefonu.
§5

1.  Integralną część Umowy stanowią:
a)  Ogólne Warunki Umowy
b)  Pełnomocnictwo
c)  Regulamin Oferty wraz z Cennikiem
d)  Załącznik Informacyjny do Umowy sprzedaży energii elektrycznej w                  egzemplarzach.

2.  Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy dokumenty określone w ust.1 powyżej i zapoznał się z ich treścią.
3.  Terminy pisane wielką literą, zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Umowy, zachowują takie samo znaczenie w Umowie, o ile nie zostały określone inaczej 

w niniejszej Umowie
4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

1 Wpisać właściwą formę prawa do obiektu: prawa własności, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, decyzji administracyjnej lub innej (jakiej?).

numer ewidencyjny

grupa taryfowanumer PPE

nazwa obecnego sprzedawcy

Energia dla firm S.A.

data końca umowy

cok@energiadlafirm.pl


