Zlecenie założenia plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu,
w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji

Data
Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pola zakreślić krzyżykiem.

A. Dane Zleceniodawcy
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
ul.
kod pocztowy

miejscowość
NIP

PESEL

adres e-mail

tel. kontaktowy

Oświadczenia Zleceniodawcy

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że:
jest Odbiorcą w odniesieniu do układu pomiarowego, który ma podlegać oplombowaniu i działa w imieniu własnym
działa z upoważnienia i w imieniu Odbiorcy w odniesieniu do układu pomiarowego, który ma podlegać oplombowaniu
działa z upoważnienia i w imieniu nie będącego Odbiorcą: właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy obiektu, w którym znajduje
się układ pomiarowy, który ma podlegać oplombowaniu
Ponadto Zleceniodawca oświadcza, iz zapoznał się z warunkami świadczenia usług znajdującymi się poniżej i akceptuje ich treść.

B. Określenie lokalizacji obiektu, w którym znajduje się układ pomiarowy
(W przypadku składania wniosku na potrzeby wielu lokalizacji, prosimy o wypełnienie załącznika nr 1):
ul.
kod pocztowy

miejscowość

Nr fabryczny licznika

C. Dane osoby w imieniu której działa Zleceniodawca
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
ul.
kod pocztowy

miejscowość

Numer ewidencyjny / NIP
adres e-mail

tel. kontaktowy

Adres korespondencyjny:

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

Telefoniczna Obsługa Klientów:

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50
biuro@best-eko.pl

E - mail:

www.best-eko.pl

D. Rozliczenie usługi
1. Zleceniodawca oświadcza, że z tytułu wykonania usługi należy obciążyć,tzn. fakturę należy wystawić na:
zleceniodawcę
odbiorcę energii elektrycznej
nie będącego odbiorcą: właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy obiektu, w którym znajduje się układ pomiarowy
2. Podmiot określony w ust. 1 zostanie obciążony kwotą wynagrodzenia obliczoną na następujących zasadach:
- za pierwszą plombę – 25,31 zł netto
- za każdą następną – 5,32 zł netto
3. Do kwot określonych w ust. 2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dacie wystawienia
faktury.

E. Ogólne warunki świadczenia usług założenia plomb
1. Odbiorcą w odniesieniu do danego układu pomiarowego jest ten, kto na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym pobiera energię w
miejscu przyłączenia, w którym pomiarów dokonuje ten układ pomiarowy.
2. W przypadku działania w imieniu odbiorcy - niższa opłata za usługę założenia każdej następnej plomby, dotyczy sytuacji zakładania więcej niż
jednej plomby w danym miejscu przyłączenia tego odbiorcy bez względu na to czy następuje to na jednym urządzeniu podlegającym oplombowaniu
czy na większej ilości urządzeń.
3. W przypadku działania na zlecenie innego podmiotu niż odbiorca (tj. z upoważnienia nie będącego odbiorcą: właściciela, użytkownika wieczystego
lub zarządcy obiektu, w którym znajduje się ww. układ pomiarowy) – niższa opłata pobierana jest za usługę założenia każdej następnej plomby w
danym obiekcie. Przy czym pod pojęciem obiektu rozumie się nieruchomość lub jej część posiadającą jeden numer porządkowy nadany zgodnie z
właściwymi przepisami dotyczącymi zasad numeracji porządkowej nieruchomości.
4. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego działania przez Zleceniodawcę w imieniu odbiorcy, lub w
imieniu nie będącego odbiorcą właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy obiektu, w którym znajduje się układ pomiarowy, lub w przypadku
gdyby podmiot ten nie dokonał zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszego zlecenia w terminie – Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a. zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
b. naprawienia wszelkich szkód, do naprawienia których może być z tego powodu zobowiązana B EST - EKO Sp. z o. o., w szczególności
poprzez zapłatę odszkodowania w pełnym zakresie.
5. W kwestiach nieuregulowanych powyżej – stosuje się aktualnie obowiązującą Taryfę dla energii elektrycznej B EST - EKO Sp. z o. o.,
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo energetyczne.
Uprzejmie informujemy, iż podanie danych osobowych określonych w niniejszym zleceniu założenia plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu jest niezbędne do zawarcia i wykonania ww.
zlecenia. Pani/ Pana dane osobowe wymienione w niniejszym zleceniu przetwarzane będą przez B EST - EKO Sp. z o o. z siedzibą w Żorach, ul. Gwarków 1, 44-240 Ż ory (dalej zwaną
„Administratorem danych”) w celu zawarcia i wykonania niniejszego zlecenia, na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006
nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Równocześnie informujemy, iż mogą być one
udostępniane innym podmiotom w szczególności podmiotom mających charakter podwykonawców przy pomocy których B EST - EKO Sp. z o. o. wykonywać będzie niniejsze zlecenie – w celu
wykonania niniejszego zlecenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, w celach promocji i prowadzenia badań opinii publicznej. Oświadczam również, 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr101,
poz. 926, z późn. zm.) uprawnieniach, w tym, między innymi o prawie dostępu do treści moich danych oraz o prawie do ich poprawiania.

Tak

Nie

czytelny podpis zleceniodawcy
lub podpis i pieczęć zleceniodawcy

* niepotrzebne skreślić

Adres korespondencyjny:

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

Telefoniczna Obsługa Klientów:

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50
biuro@best-eko.pl

E - mail:

www.best-eko.pl

