OFERTA EKONOMICZNA SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO
NA ROK 2018
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1. DANE O OFERENCIE.

1.1.

Nazwa:

ERGO ENERGY Sp. z o.o.

1.2.

Adres:

ul. S. Batorego 28-32,
81-366 Gdynia

1.3.

Telefon:

+48 58 732 85 09

1.4.

Faks:

+48 58 732 85 01

1.5.

E-mail:

bok@ergoenergy.pl

1.6.

www:

www.ergoenergy.pl

1.7.

NIP:

5851460460

1.8.

REGON:

221202178

1.9

Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000384391

1.10.

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI.

Kapitał zakładowy/wpłacony: 1.066.000,00 zł.

ERGO ENERGY 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 31.12.2018 roku.

4. PRZEDMIOT OFERTY.

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów należących do Odbiorcy.

5. ZAKRES SPRZEDAŻY.

Sprzedaż energii elektrycznej w ilości zgodniej z zapotrzebowaniem
Odbiorcy.

6. OKRES REALIZACJI OFERTY.

Umowa zostanie zawarta na czas określony z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.

7. ZASADY ROZLICZEŃ NA RYNKU

W zakresie prowadzenia rozliczeń odchyleń proponujemy Państwu

BILANSUJĄCYM.

wariant w którym ryzyko (koszty) związane z rozliczaniem odchyleń
rzeczywistego poboru energii od godzinowo - dobowych planów
zapotrzebowania, ponoszone jest w całości przez ERGO ENERGY
Sp. z o.o.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY
ROZLICZEŃ.
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Proponujemy Państwu prowadzenie rozliczeń w cyklu miesięcznym;
z 14- dniowym terminem płatności liczonym od daty doręczenia faktury.
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Rozliczenie ilości energii elektrycznej nastąpi na podstawie danych
pomiarowych odczytanych i przekazanych Sprzedawcy przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
9. WARUNKI REALIZACJI OFERTY.

Sprzedaż energii oraz usług będzie realizowana zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej ofercie i załączniku do niniejszej oferty.
Przed akceptacją oferty Odbiorca może zwrócić się do ERGO ENERGY
Sp. z o.o. o przedstawienie projektu Umowy sprzedaży energii
elektrycznej.

10. WARUNKI DODATKOWE.

Niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
Przyjęcie oferty sprzedaży następuje poprzez podpisanie niniejszej oferty
przez Adresata Oferty oraz przekazanie podpisanej oferty do: ERGO
ENERGY Sp. z o.o. (adres mail: bok@ergoenergy.pl; adres: ul. S.
Batorego 28-32, 81-366 Gdynia). Podpisanie niniejszej Oferty jest
równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawarcie powyższej umowy zostanie
potwierdzone dokumentem umowy, który Adresat Oferty (Odbiorca)
zobowiązuje się podpisać w terminie 14 dni od przyjęcia niniejszej Oferty
i odesłać na wskazany powyżej adres.
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
przepisach prawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 1.
1. W ramach obowiązywania umowy sprzedaży rozliczenia za energię elektryczną będą się
odbywały na podstawie ceny za energię elektryczną w wysokości:

Okres dostawy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku G11
Cena sprzedaży energii

zł/MWh

313,65

2. Opłaty handlowe:
a) za prowadzoną przez sprzedawcę obsługę handlową związaną z wystawianiem faktur i ich
dostarczeniem stosowana będzie opłata w wysokości: 0 zł
3. Powyższa propozycja cenowa uwzględnia koszty Państwa odchylenia od planowanej pozycji
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7 oferty.
4. Gwarantujemy niezmienność przedstawionych cen w okresie umownym z zastrzeżeniem
przypadków:
a) zmiany ustawy o podatku akcyzowym,
b) zmian regulacji dotyczących podatku VAT,
c) zmniejszenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynikającymi z regulacji
ustawowych lub dyrektyw UE,
d) wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązku zatwierdzania przez
ERGO ENERGY Sp. z o.o. taryf lub nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych.
5. Ceny energii elektrycznej ustalone w niniejszej ofercie zawiera podatek akcyzowy, podatek vat
koszty bilansowania handlowego w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty oraz
koszty związane z zakupem praw majątkowych w ilościach zgodnych ze stanem prawnym na
dzień złożenia oferty.
6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego oraz zakresu obowiązków zawiązanych z
zakupem praw majątkowych, bądź wprowadzenia obowiązku zakupu praw majątkowych
innych niż obowiązujące na dzień złożenia oferty, ceny energii elektrycznej, o których mowa w
niniejszej ofercie, mogą ulec zmianie z uwzględnieniem kosztów wynikających z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami od dnia obowiązywania nowych lub zmienionych
przepisów.
7. Nie będą Państwo ponosili kosztów związanych z obsługą transakcji w tym odczytów i
rozliczeń.
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8. Do oferowanej ceny został doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w
wysokości obowiązującej na dzień złożenia Oferty.
9. W oparciu o art. 72 KC zastrzegamy, że treść niniejszej oferty stanowi tajemnicę handlową i
nie może być ujawniana i udostępniana osobom trzecim.
10. W przypadku przyjęcia niniejszej oferty prosimy i pisemne potwierdzenie tego faktu w formie
oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji.
Ceny energii elektrycznej ustalone w niniejszej ofercie są cenami energii elektrycznej dla Odbiorcy
końcowego. Cena energii elektrycznej zawiera koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz
koszty związane z zakupem praw majątkowych w ilościach zgodnych ze stanem prawnym na dzień
złożenia oferty.

Oświadczam, iż przyjmuję/przyjmujemy niniejszą ofertę:
Data

Pieczątka i czytelny podpis

…………………………………………

………………………………………………

Dane administratora:
Administratorem danych osobowych Pana/Pani jako Klienta ERGO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest:
ERGO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako ERGO ENERGY)
ul. S. Batorego 28-32
81-366 Gdynia
tel. +48 58 732 85 04
faks +48 58 732 85 01
www.ergoenergy.pl
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ERGO ENERGY można kontaktować się z Głównym Specjalista oraz Specjalistą ds. RODO
pod numerem tel. 58 732 85 09
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
1.
Dane osobowe Klientów ERGO ENERGY przetwarzane są w celach:
a)
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii elektryczne/ umowy kompleksowej
sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych,
b)
windykacyjnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii elektryczne/ umowy
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych,
c)
marketingowych produktów i usług ERGO ENERGY w trakcie trwania umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii elektryczne/
umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych, który to cel stanowi prawnie
uzasadniony interes realizowany przez ERGO ENERGY,
d)
archiwalnych, księgowych i analitycznych, albowiem przetwarzanie danych w tych celach jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na ERGO ENERGY, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego, prawa o rachunkowości, prawa cywilnego, a nadto cele te
stanowią prawnie uzasadniony interes realizowany przez ERGO ENERGY.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.
2.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ERGO ENERGY usługi, w szczególności marketingowe,
telekomunikacyjne, informatyczne, archiwizacyjne, prawne, księgowe, windykacyjne - zapewniające jednocześnie bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych.
3.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez ERGO ENERGY przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i
podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z niniejszego formularza wniosku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia
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umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii elektryczne/ umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług
dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych. W celu umożliwienia ERGO ENERGY zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży
energii elektryczne/ umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych jest Pan/Pani
zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży
energii elektryczne/ umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych.
7.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ERGO ENERGY moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres
poczty elektronicznej, data urodzenia) w celach marketingowych po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii
elektryczne/ umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych. TAK/NIE *
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ERGO ENERGY moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w
celach marketingowych w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji/ umowy sprzedaży energii elektryczne/ umowy
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz innych umów cywilnoprawnych. TAK/NIE *
3.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz
w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez ERGO ENERGY.
TAK/NIE *
4.
Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt
telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.) przez
ERGO ENERGY. TAK/NIE *
Podpis Pani/a
……………………………….

*niepotrzebne skreślić
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