
 

 

 

Odbiorca przyjmuje do wiadomości: 

• niniejsze zamówienie należy złożyć do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego rok, którego dotyczy zamówienie. Po tym 

terminie w roku tym do rozliczeń zostanie przyjęta dotychczas obowiązująca wielkość mocy umownej dla miejsca dostarczania (PPE); 

• niniejsze zamówienie - po zaakceptowaniu przez OSD – stanowi przyjęcie do rozliczeń zmienionej mocy umownej od dnia 01 stycznia 

następującego po roku kalendarzowym, w którym złożone zostało niniejsze zamówienie; 

• zamawiana moc umowna nie może przekroczyć mocy wynikającej z wydanych warunków przyłączenia oraz musi zawierać się 

w granicach gwarantujących zachowanie własności metrologicznych zainstalowanych przekładników prądowych  

i liczników  energii elektrycznej; 

• zamówienie jest ważne jedynie w przypadku podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorcy; 

• w przypadku taryfy B11 oraz C1x, OSD prowadzi kontrolę mocy pobranej zgodnie z Taryfą, gdy został zainstalowany układ pomiarowo-

rozliczeniowy umożliwiający kontrolę mocy pobranej . 

 

 

 

Data, pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Odbiorcy 

Druk dostępny również na stronie internetowej: www.energa-operator.pl 

 

ZAMÓWIENIE MOCY UMOWNEJ 
DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI 

Wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz przesłać na adres: 

- w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.energa-operator.pl (do formularza należy dołączyć zeskanowany, wypełniony 
i podpisany wniosek - skany w  formacie PDF), albo 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek – skany 
w formacie PDF), albo 

- pocztą na adres: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
 
UWAGA: prosimy nie dublować wysyłki formularza przez równoległe korzystanie ze wskazanych kanałów kontaktu. 

Numer umowy:  z dnia:  

Numer klienta (z faktury):  

Kod PPE:  

 
Nazwa i adres siedziby: 

 
 
Nazwa i adres odbioru (PPE): 

 
Zamawiam moc umowną na rok:  w wysokości:

stała w ciągu roku kW

albo w rozbiciu na miesiące:

styczeń kwiecień lipiec październik

kW kW kW kW

luty maj sierpień listopad

kW kW kW kW

marzec czerwiec wrzesień grudzień

kW kW kW kW

Wersja dokumentu obowiązująca od: 01 stycznia 2021 r 
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