
 

STANDARDOWY CENNIK DOSTAWCY DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI 

DLA GRUPY TARYFOWEJ C21 dla WILANÓW OFFICE PARK BUDYNEK B3 (WILANÓW B3) 

 

zatwierdzony przez Zarząd ERGO ENERGY Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 

roku 

 

1. Niniejszy Standardowy Cennik Dostawcy obwiązuje Odbiorców na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, którzy zlokalizowani są na obszarze WILANÓW OFFICE PARK budynek B3 (tj. 

WILANÓW B3) i zawierają umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Cena energii elektrycznej czynnej zawiera: 

a) podatek akcyzowy; 

b) koszty związane z bilansowaniem handlowym; 

c) koszty związane z zakupem praw majątkowych w ilościach zgodnych ze stanem 

prawnym na dzień podpisania umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji. 

3. Ceny energii elektrycznej ustalone w niniejszym Cenniku są cenami energii elektrycznej dla 

Odbiorcy końcowego.  

4. Odbiorca za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są wg. ceny dla grupy taryfowej C21. 

5.  Dostawa stosuje w rozliczeniu z Odbiorcą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży 

energii elektrycznej) ceny energii wynikające z niniejszego Cennika. 

6. W przypadku zmiany ceny w aktualnie obowiązującym Cenniku lub wprowadzenia nowego 

Cennika w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej 

Odbiorcy, w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

nowego Cennika, będzie wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii w tym okresie 

rozliczeniowym, o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.  

7. Cena za energię elektryczną czynną obowiązująca od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku dla 

grupy taryfowej C21: 

 

 

Symbol i określenie grupy taryfowej Cena netto energii elektrycznej czynnej 
obowiązująca do 01.01.2018 do 31.12.2018 

C21 zł/MWh 

 
Energia elektryczna czynna 

(całodobowa) 
 

 
491,35 netto 

 

8. Opłata handlowa za 1 PPE 150,00 zł/m-c 

9. Do cen zawartych w powyższej tabeli zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości wynikającej z przepisów prawa. 

 


