
Do Umowy kompleksowej nr

Załącznik nr 2 - Dane techniczne i informacje handlowe dotyczące Obiektów objętych Umową

Obiekt nr 

Nazwa Obiektu / Charakter Obiektu

Kod poczt. Miejscowość Ulica Nr domu / 
lok. Poczta

Adres Obiektu

Miejsce dostarczania i odbioru energii
elektrycznej stanowiące granicę własności
urządzeń OSD

Miejsce zainstalowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego stanowiącego
własność OSD

Okres rozliczeniowy

Planowany w ramach Umowy zakup energii dla 
Obiektu

Ilość energii elektrycznej w strefie czasowej doby [MWh]
Razem

Strefa I Strefa II

Grupa taryfowa

Grupa przyłączeniowa

Numer licznika

Numer PPE / PDE

Numer ewidencyjny / Numer Klienta

Moc umowna [kW]

Moc przyłączeniowa [kW]

Ilość faz

Zabezpieczenie przelicznikowe [A]

Obecny Sprzedawca

Okres wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy 
Klienta / data

Obiekt nr 

Nazwa Obiektu / Charakter Obiektu

Kod poczt. Miejscowość Ulica Nr domu / 
lok. Poczta

Adres Obiektu

Miejsce dostarczania i odbioru energii
elektrycznej stanowiące granicę własności
urządzeń OSD

Miejsce zainstalowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego stanowiącego
własność OSD

Okres rozliczeniowy

Planowany w ramach Umowy zakup energii dla 
Obiektu

Ilość energii elektrycznej w strefie czasowej doby [MWh]
Razem

Strefa I Strefa II

Grupa taryfowa

Grupa przyłączeniowa

Numer licznika

Numer PPE / PDE

Numer ewidencyjny / Numer Klienta

Moc umowna [kW]

Moc przyłączeniowa [kW]

Ilość faz

Zabezpieczenie przelicznikowe [A]

Obecny Sprzedawca

Okres wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy 
Klienta / data

Strona       z        



Liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych:              szt.

Sprzedawca
(czytelny podpis)

Klient
(czytelny podpis)
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Kod poczt. Miejscowość Ulica Nr domu / 
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PODPIS KLIENTA


	fill_19: 
	Nazwa Obiektu  Charakter Obiektu: 
	Kod pocztAdres Obiektu: 
	fill_3: 
	UlicaAdres Obiektu: 
	Nr domu  lokAdres Obiektu: 
	PocztaAdres Obiektu: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	Okres rozliczeniowy: 
	Strefa IPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu: 
	Strefa IIPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu: 
	Grupa taryfowa: 
	fill_25: 
	Numer licznika: 
	Numer PPE  PDE: 
	Numer ewidencyjny  Numer Klienta: 
	Moc umowna kW: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	Zabezpieczenie przelicznikowe A: 
	Obecny Sprzedawca: 
	fill_34: 
	RazemPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu: 
	Nazwa Obiektu  Charakter Obiektu_2: 
	Kod pocztAdres Obiektu_2: 
	fill_12: 
	UlicaAdres Obiektu_2: 
	Nr domu  lokAdres Obiektu_2: 
	PocztaAdres Obiektu_2: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	Okres rozliczeniowy_2: 
	Strefa IPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_2: 
	Strefa IIPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_2: 
	Grupa taryfowa_2: 
	fill_40: 
	Numer licznika_2: 
	Numer PPE  PDE_2: 
	Numer ewidencyjny  Numer Klienta_2: 
	Moc umowna kW_2: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	Zabezpieczenie przelicznikowe A_3: 
	fill_48: 
	RazemPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_2: 
	Nazwa Obiektu  Charakter Obiektu_3: 
	Kod pocztAdres Obiektu_3: 
	fill_4: 
	UlicaAdres Obiektu_3: 
	Nr domu  lokAdres Obiektu_3: 
	PocztaAdres Obiektu_3: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	Okres rozliczeniowy_3: 
	Strefa IPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_3: 
	Strefa IIPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_3: 
	Grupa taryfowa_3: 
	fill_25_2: 
	Numer licznika_3: 
	Numer PPE  PDE_3: 
	Numer ewidencyjny  Numer Klienta_3: 
	Moc umowna kW_3: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	Zabezpieczenie przelicznikowe A_4: 
	Obecny Sprzedawca_2: 
	fill_34_2: 
	RazemPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_3: 
	Nazwa Obiektu  Charakter Obiektu_4: 
	Kod pocztAdres Obiektu_4: 
	fill_13: 
	UlicaAdres Obiektu_4: 
	Nr domu  lokAdres Obiektu_4: 
	PocztaAdres Obiektu_4: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	Okres rozliczeniowy_4: 
	Strefa IPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_4: 
	Strefa IIPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_4: 
	Grupa taryfowa_4: 
	fill_40_2: 
	Numer licznika_4: 
	Numer PPE  PDE_4: 
	Numer ewidencyjny  Numer Klienta_4: 
	Moc umowna kW_4: 
	fill_45_2: 
	fill_46_2: 
	Obecny Sprzedawca_3: 
	fill_48_2: 
	RazemPlanowany w ramach Umowy zakup energii dla Obiektu_4: 
	fill_49: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text11: 


