
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ 
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla obiektu o mocy 
przyłączeniowej powyżej 40 kW
Data

A. Dane wnioskodawcy:

NIP

Nazwa firmy

tel. stacjonarny tel. komórkowy adres e-mail

Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pola zakreślić krzyżykiem.

Adres siedziby firmy
ul.

kod pocztowy miejscowość

REGON

miejscowośćkod pocztowy

B. Adres korespondencyjny:
taki, jak siedziba firmy inny:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy**

ul.

Imię i nazwisko/Nazwa firmy**

C. Dane reprezentanta/pełnomocnika wnioskodawcy**

kod pocztowy

ul.
Adres siedziby firmy

tel. stacjonarny tel. komórkowy

miejscowość

adres e-mail

KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej /inne

miejscowośćkod pocztowy

D. Dane obiektu, na potrzeby którego ma być dostarczana energia elektryczna

taki, jak siedziba firmy inny:taki, jak adres korespondencyjny

ul.

Energia elektryczna dostarczana będzie na potrzeby PKD/EKD .

(W przypadku, gdy istnieje konieczność podania danych więcej niż jednego reprezentanta/pełnomocnika, prosimy o wypełnienie załącznika nr 1):

Adres obiektu na potrzeby którego ma być dostarczana energia elektryczna

Nazwa banku

Numer konta Kapitał zakładowy wpłacony 

Numer ZEFIR (z warunków przyłączenia) - - / *

Adres korespondencyjny: 44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50Telefoniczna Obsługa Klientów:

E - mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl



B11 B21 C21

Informujemy, że podanie danych osobowych określonych w niniejszym wniosku jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Podane 

kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Dane mogą być udostępniane również innym podmiotom w szczególności podmiotom świadczącym usługę dystrybucji energii elektrycznej, 
w celu wykonania umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, w celach promocji i prowadzenia badań opinii publicznej. Oświadczam, że podałem moje dane osobowe
dobrowolnie i że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych uprawnieniach, w tym, między innymi o prawie
dostępu do treści moich danych oraz o prawie do ich poprawiania.

Tak Nie

czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić

F. Taryfa dystrybucyjna
Taryfa B2x Taryfa C2x

G. Moc umowna

własność / użytkowanie wieczyste - KW nr

inny tytuł prawny:

Deklarowana wysokość rocznego zużycia  (MWh)

E. Tytuł prawny do obiektu
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektu w postaci:

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Załączniki: 
- Kopia KRS 
- Kopia NIP 
- Oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej 
- Uzgodnienie projektu technicznego dla układu pomiarowego, jeżeli tak stanowią WP 
- Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej

Umowa

zawarta z w dniu

* w przypadku braku nr ZEFIR prosimy dołączyć: 
- kopię Warunków Przyłączenia 
- kopię Umowy Przyłączeniowej

dane przetwarzane będą przez BEST - EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Gwarków 1, 44-240 Żory (dalej zwaną "Administratorem danych") w celu zawarcia i wykonania umowy

Adres korespondencyjny: 44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50Telefoniczna Obsługa Klientów:

E - mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl


