UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR / ………….
/2014
W dniu

roku między

„BEST-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, kod: 44-240, ul. Gwarków 1, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS 0000121322, NIP 651-14-02-033, REGON 273171164, kapitał
zakładowy 450000,00 zł, wpłacony w całości, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

1.

…………………………………………..

2.

…………………………………………..

a

nazwa firmy/ podmiotu

siedziba i adres : (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowość/kod pocztowy/ poczta)

adres korespondencyjny – dla miejsca wysyłania faktur (o ile inny niż siedziby)

sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu

kapitał zakładowy /kapitał wpłacony

Numer NIP

REGON

, zwanym dalej Odbiorcą reprezentowanym przez:
1.

…………………………………………

2.

………………………………………….

zwane łącznie Stronami lub z osobna Stroną, zostaje zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą przez
Sprzedawcę Odbiorcy energii elektrycznej.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Odbiorcy energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje się do jej zakupu
i odbioru w miejscu/-ach dostarczania określonym w Załączniku nr 1.
3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością
energii wchodzących w zakres odrębnej Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawartej przez Odbiorcę
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
4. Odbiorca oświadcza, że energię elektryczną kupowaną na podstawie niniejszej Umowy zużywał będzie na potrzeby

własne, jako nabywca końcowy w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (tj. z dnia 29
kwietnia 2011r. – Dz.U. Nr 108, poz. 626) i jednocześnie oświadcza, że nie posiada koncesji na obrót, dystrybucję,
wytwarzanie lub przesyłanie energii elektrycznej.
5. W celu wykonania Umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze
zm.), rozporządzenia wykonawcze do powyższej ustawy oraz postanowienia niniejszej Umowy.
6. Prawa i obowiązki Stron zostały określone w „Ogólnych Warunkach Umownych” zwanych dalej Ogólnymi Warunkami
Umownymi (OWU), stanowiącymi integralną część Umowy.
§2
1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną będą dokonywane w miesięcznych okresach rozliczeniowych na
podstawie danych pomiarowo–rozliczeniowych pozyskanych od OSD przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych
w Taryfie Sprzedawcy lub zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i opublikowanej w biuletynie tego
Urzędu dla odbiorcy grupy taryfowej G.
2. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowo–rozliczeniowych zainstalowanych w miejscu/-ach
dostarczania, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
3. Taryfa Sprzedawcy stanowiąca integralną część Umowy, określa ceny energii elektrycznej stawki opłat oraz zasady ich
stosowania.
4. Szczegółowe warunki wzajemnych rozliczeń oraz zmian Taryfy zostały określone w OWU.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony* do ……..
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Dostarczanie energii elektrycznej do miejsc dostarczania wskazanych
w załączniku nr 1 nastąpi nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy lub umów o świadczenie usług dystrybucji
oraz skutecznego rozwiązania dotychczasowej/-ych umowy/-ów, której/-ych przedmiotem była sprzedaż energii
elektrycznej do poszczególnych miejsc/-a dostarczania wskazanych w Załączniku nr 1.
3. Rozwiązanie Umowy dla danego miejsca dostarczania wskazanego w Załączniku nr 1 nie stanowi rozwiązania całej
Umowy, chyba że przedmiotem rozwiązania Umowy są wszystkie miejsca dostarczania określone w Załączniku nr 1.
§4
1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część Umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 do Umowy (wykaz miejsc dostarczania objętych Umową),
b) Taryfa Sprzedawcy,
c) Ogólne Warunki Umowne (OWU).
3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są
udostępniane OSD, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności
oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami).
4. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych
Sprzedawcy oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące,
na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
5. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z Taryfą Sprzedawcy oraz Ogólnymi Warunkami
Umownymi (OWU) obowiązującymi na dzień jej zawarcia.
6. Załączniki do umowy stanowią:
a) aktualny KRS w przypadku Klientów podlegających wpisowi do KRS,
b) pełnomocnictwo udzielone przez Odbiorcę, jeżeli jest on reprezentowany przez Pełnomocnika/ów*
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