Załącznik nr 3
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………………………………
zawartej pomiędzy
Zakładami Mechanicznymi „BUMAR - ŁABĘDY” S.A. (OSDn)
a …………………………………………………. (Sprzedawca)

FORMUL ARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWART EJ PRZEZ
SPRZ EDAWCĘ UMO WIE SPRZEDAŻ Y Z URD

1. Sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z URD poprzez
wypełnienie poniższego formularza „Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej”.
2. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez
osobę upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 6 do Umowy.
3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany
w Załączniku nr 2 ust. 3 p.1).

OSDn

Sprzedawca
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Zgłoszenie
umowy sprzedaży energii elektrycznej1
DLA OBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁACZONEGO DO SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
miejscowość

dzień

miesiąc

rok

1 Dane Sprzedawcy

nazwa Sprzedawcy

kod sprzedawcy nadany
przez OSDp
( w przypadku braku kodu pole pozostaje niewypełnione)

2 Dane Odbiorcy
imię i nazwisko /
adres siedziby Odbiorcy
2

PESEL / nr paszportu

3

PESEL

2,4

/ nr paszportu

2,4

NIP

5

adres zameldowania /
adres siedziby Odbiorcy

ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

-

adres do korespondencji
jak wyżej

jak niżej

ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

3 Dane punktu poboru energii elektrycznej6
nr fabryczny
licznika

kod identyfikacyjny
PPE
adres PPE

(wymagany w przypadku braku kodu PPE)
ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

planowana dla PPE
7
średnioroczna ilość energii

grupa taryfowa
(zgodnie z Taryfą OSD)

4 Dane dotychczasowego Sprzedawcy
jak niżej

-brak sprzedawcy
- nowo przyłączany obiekt , lokal

nazwa dotychczasowego
Sprzedawcy

Zakończenie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej zawartej ze
wskazanym powyżej Sprzedawcą nastąpi z dniem:
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dzień

miesiąc

rok

( z uwzględnieniem terminów zawartych w IRiESDBilansowanie8)

5

Dane dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej
dzień

miesiąc

rok

Data zawarcia
umowy sprzedaży

Czas obowiązywania
umowy

dzień

miesiąc

rok

dzień

miesiąc

rok

Data wejścia w życie
umowy sprzedaży

dzień
określony do dnia

nieokreślony

Planowana średnioroczna
ilość energii elektrycznej
7
objęta umową sprzedaży

6 Kod MB do którego ma być przypisany Odbiorca

W imieniu i na rzecz Odbiorcy oraz nowego Sprzedawcy
Odbiorca oraz nowy Sprzedawca :
1. oświadczają , że powyższe dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym:
2. wnioskują o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej w pkt.5.
Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
oraz wnioskuje o zawarcie / aktualizację umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD.

Załączniki :
Lista punktów dostarczania energii elektrycznej – liczba załączników
sztuk
Oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis, udzielonego nowemu Sprzedawcy przez Odbiorcę
inne

czytelny podpis Odbiorcy/
podpis i pieczątka przedstawiciela Odbiorcy

podpis i pieczątka przedstawiciela
nowego Sprzedawcy

7 Sposób realizacji zgłoszenia (wypełnia OSD)
Zgłoszenie zostało zweryfikowane

pozytywnie

negatywnie

Uwagi / Uzasadnienia
negatywnej
weryfikacji

Data weryfikacji zgłoszenia

dzień

miesiąc

rok

podpis i pieczątka pracownika
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zgłoszenie dotyczy jednej umowy sprzedaży energii elektrycznej i jest wypełniane przez Odbiorcę oraz przez nowego sprzedawcę z którym Odbiorca zawarł umowę sprzedaży
dotyczy odbiorców będących osobą fizyczną
nr paszportu dotyczy obcokrajowców
wypełnić w przypadku , gdy strony umowy jest więcej niż jedna osoba
dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
w przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jeden punkt energii elektrycznej wówczas pozostałe punkty dostarczania należy wyszczególnić w załączniku do niniejszego
zgłoszenia
należy podać planowaną średnioroczną ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży ( w pkt.5 niniejszego zgłoszenia) w podziale na poszczególne punkty PPE (w pkt..3
niniejszego zgłoszenia lub załącznika ),a w przypadku umów na okres krótszy niż rok planowaną ilość energii elektrycznej objętą umową a MWh z dokładnością 0,001 MWh)
IRIESD – Bilansowanie – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami
systemowymi
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Załącznik Nr ….. do zgłoszenia
umowy sprzedaży energii elektrycznej
DLA OBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁACZONEGO DO SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

8 Dane punktu poboru energii elektrycznej nr …………..
nr fabryczny
licznika

kod identyfikacyjny
PPE

(wymagany w przypadku braku kodu PPE)
ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

adres PPE

miejscowość

planowana dla PPE
7
średnioroczna ilość energii

grupa taryfowa
(zgodnie z TaryfąOSD)

9 Dane punktu poboru energii elektrycznej nr …………..
nr fabryczny
licznika

kod identyfikacyjny
PPE

(wymagany w przypadku braku kodu PPE)
ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

adres PPE

miejscowość

planowana dla PPE
7
średnioroczna ilość energii

grupa taryfowa
(zgodnie z TaryfąOSD)

10 Dane punktu poboru energii elektrycznej nr …………..
nr fabryczny
licznika

kod identyfikacyjny
PPE

(wymagany w przypadku braku kodu PPE)
ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

adres PPE

miejscowość

planowana dla PPE
7
średnioroczna ilość energii

grupa taryfowa
(zgodnie z TaryfąOSD)

11 Dane punktu poboru energii elektrycznej nr …………..
nr fabryczny
licznika

kod identyfikacyjny
PPE

(wymagany w przypadku braku kodu PPE)
ulica

nr bud

nr lokalu

kod pocztowy

adres PPE

miejscowość

planowana dla PPE
7
średnioroczna ilość energii

grupa taryfowa
(zgodnie z TaryfąOSD)

czytelny podpis Odbiorcy/
podpis i pieczątka przedstawiciela Odbiorcy

podpis i pieczątka przedstawiciela
nowego Sprzedawcy

Strona 5 z 5
OSDn

SPRZEDAWCA

