
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
PROJEKT 

 
U M O W A nr …../2016 

 
zawarta w dniu ……..2016 r. w Namysłowie pomiędzy: 
 

Powiatem Namysłowskim, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów (NIP: 752-14-53-127; 
REGON: 531412556), reprezentowanym przez ……………………………..: 
zwanym dalej Zamawiającym  
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………….,  
REGON:  …………………….. 
NIP: ………………………….. 
 
zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą 
 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną. 
 
 
 

§     1 
 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego  

z dnia ………..2016 r. przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  
z późn. zmianami). 

2. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków 
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej do punktu poboru (miejsca dostarczania 
energii elektrycznej), którego władającym jest Odbiorca. 

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: …………………………………………... 
4. Umowa nie obejmuje spraw związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii 

elektrycznej wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji 
zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej zwanym dalej OSD. 

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 
6. Odbiorca oświadcza, że energia elektryczna będzie pobierana na jego potrzeby. 
7. Odbiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego 

ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. 
8. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

przetargowa Sprzedawcy. 
9. Maksymalna łączna wartość netto przedmiotu umowy dotycząca punktu poboru wynosi 

………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………./100)  
i na podstawie niniejszej umowy do tej wartości będzie realizowane zamówienie.  

10. Sprzedawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną  
i sprzedaną przez niego energię elektryczną. 

11. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w § 1 ust. 9 przed upływem terminu 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, umowa automatycznie ulega rozwiązaniu. 
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12. W przypadku gdy nie zostanie wykorzystana kwota, o której mowa w § 1 ust. 9 
Sprzedawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości zamówienia opisanego  
w § 1 ust. 9, a także nie będzie domagał się od Odbiorcy odszkodowania z tego tytułu. 

13. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do OSD, z którym Odbiorca ma podpisane umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

14. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą umowę generalną z OSD, umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD przez okres …………………*/obowiązywania niniejszej umowy. *wpisać 
prawidłowe dane 

15. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 
………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………*, 
której okres ważności przypada na dzień ………. */ której okres ważności jest nie krótszy 
niż termin obowiązywania niniejszej umowy. *wpisać prawidłowe dane. 

16. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres 
ważności dokumentu opisanego w ust. 14 i/lub 15, Sprzedawca zobligowany jest w 
terminie nie późniejszym niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych 
dokumentów, przedłożyć Odbiorcy: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy 
generalnej zawartej z OSD i / lub aktualną koncesję na obrót energią elektryczną. 

 
§     2 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla zasilania obiektu, o którym mowa wyżej, 
2) sprzedaży energii elektrycznej zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi  

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 
z późn. zmianami), a także  właściwych przepisach szczególnych, 

3) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 
elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, 

4) bilansowania handlowego zakupionej energii elektrycznej przez Odbiorcę na 
podstawie wskazań układów pomiarowych, 

5) pozyskiwania danych pomiarowo - rozliczeniowych, niezbędnych do realizacji 
niniejszej umowy, 

6) współpraca z OSD, w tym także w zakresie dokonania odczytów wskazań liczników 
układów pomiarowo – rozliczeniowych, 

7) przestrzegania standardów jakościowych obsługi Odbiorcy, 
8) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, 
9) całodobowego przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji 

niniejszej umowy, 
10) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy i udzielania odpowiedzi nie 

później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 
11) rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni, od daty ich złożenia, 
12) wystawiania faktur za sprzedaną energię elektryczną,  

2. Odbiorca zobowiązuje się do: 
1) zakupu energii elektrycznej dla punktu poboru określonego wyżej, 
2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, 
3) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

niniejszej umowy, 
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4) powiadamiania Sprzedawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji 
elektrycznych w punkcie poboru. 

3. Warunki techniczne dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

 
§     3 

 
Umowa niniejsza obowiązuje od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.  

 
§     4 

 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Odbiorcy pełnić będzie: 

………………, tel. …………………………, e-mail …………………………………… 
2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Sprzedawcy pełnić będzie: 

………………, tel. …………………………, e-mail ……………………………………. 
 

§     5 
 

1. Wynagrodzenie Sprzedawcy za każdy kolejny okres rozliczeniowy, będzie każdorazowo 
obliczane na podstawie faktycznie sprzedanej energii elektrycznej wynikającej ze 
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-
rozliczeniowych, określonych ryczałtowo cen jednostkowych netto za energię elektryczną 
i …………….. zawarte w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Ryczałtowe ceny jednostkowe netto wymienione w cenniku, o którym mowa wyżej 
zawierają wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonywaniem przedmiotu 
umowy, a w szczególności:  

1) podatek VAT*, 
2) podatek akcyzowy, 
3) wszystkie koszty pracy ludzi, zastosowanych materiałów i urządzeń, 
4) wszystkie podatki i opłaty, 
5) koszty ubezpieczeń, 
6) koszty wynikające z dokonywania bilansowania, 
7) koszty współpracy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, 
8) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku 

z realizacją zamówienia 
3. Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy oraz  

z wyliczeniem jego wartości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
4. Ceny jednostkowe netto określone w cenniku są niezmienne przez cały czas realizacji 

umowy. 
5. Podatek VAT wynosi ……. % i zawarty jest w wynagrodzeniu z § 5 ust. 2 umowy*. / 

Obowiązek podatkowy powstaje u Odbiorcy zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług (tzw. mechanizm odwróconego obciążenia  podatkiem VAT).  Odbiorca od kwoty 
z § 5 ust. 2 umowy naliczy i odprowadzi podatek VAT w wysokości ……. % w kwocie 
…….. zł (słownie złotych: …………………………./100).* 

 
§     6 

 
1. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
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1) za nieterminowe rozpatrzenie reklamacji za każdy dzień zwłoki w wysokości        
10,00 zł, 

2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Sprzedawcy w wysokości 20 % 
wartości wynagrodzenia z § 1 ust. 9. 

1. Odbiorca zapłaci Sprzedawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy 
z winy Odbiorcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z § 1 ust. 9. 

2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

3. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 
4. Odbiorca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia 

Sprzedawcy. 
 

§     7 
 

1. Strony ustalają, że rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie 
na podstawie faktur VAT wystawianych po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

2. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej przeprowadza się w okresie rozliczeniowym 
zgodnym z okresem rozliczeniowych OSD. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT w terminie do 14 dni  
od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 

4. Faktury należy wystawić na: Powiat Namysłowski, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów 
- …………………..(nazwa jednostki), NIP: 752-14-53-127. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 
Odbiorca złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja 
winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę na piśmie w terminie do 14 dni, od daty jej 
złożenia (doręczenia pisma). Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty 
należności za reklamowaną fakturę. 

6. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za fakturę w terminie do 21 dni od daty jej 
otrzymania. 

7. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy przekazane będzie na konto wskazane w fakturze 
VAT. 

8. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego Odbiorcy. 
9. Za zwłokę w realizacji zapłaty Odbiorca zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe. 
10. Sprzedawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody 

Odbiorcy. 
 

§     8 
 

W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy na jego pisemny 
wniosek przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr z 
2013 r., poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym, dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi, określającym te stawki. 
 

§     9 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Odbiorcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja Sprzedawcy, 
3) Sprzedawca opóźnia się z realizacją dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

realizuje i pomimo wezwania Odbiorcy złożonego na piśmie do wykonania 
przedmiotu umowy w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie, nie 
reaguje. Po bezskutecznym upływie terminu Odbiorca ma prawo odstąpienia od 
umowy albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na 
koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

2. Odstąpienie od umowy określone w § 9 ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z przyczyn leżących po 
stronie Sprzedawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Odbiorca może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – tj. rozliczenia 
zobowiązania za zużytą energię elektryczną.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§     10 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 

piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy Prawo zamówień 
publicznych pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem § 10 ust. 3. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Sprzedawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

3. Nie wymagają formy aneksu do umowy: 
1) zmiany adresowe, 
2) zmiana siedziby i adresu do korespondencji,  
3) zmiana numeru rachunku bankowego. 

 
§     11 

 
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga 
dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość 
rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie. 
 

§     12 
 

Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod  
rozstrzygnięcie rzeczowo miejscowo właściwego sądu dla siedziby Odbiorcy. 
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§     13 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz 
właściwe przepisy szczególne. 
 

§     14 
 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. otrzymuje 
Odbiorca i 1 egz. Sprzedawca. 
 

Odbiorca:                                                                                                   Sprzedawca:                                                           
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……/2016 
z dnia ………..2016 r. 

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY 

STAROSTWA POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów                                                     
(miejsce dostarczania energii: budynek starostwa; nr licznika 1273246) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK” W KAMIENNEJ 
NA LATA 2017 - 2019 

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Dom Pomocy Społecznej "PROMYK", Kamienna 22, 46-100 Namysłów                                                            
(miejsce dostarczania energii: budynek DPS; nr licznika 71061603) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     
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Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 – 2019 

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Zespół Szkół Rolniczych, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów                                        
(miejsce dostarczania energii: budynek szkoły; nr licznika 12272547) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Zespół Szkół Rolniczych, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów                                     
(miejsce dostarczania energii: budynek Internatu; nr licznika 13015885) 

1. Energia elektryczna kWh 34 700     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         
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Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Razem wartość netto [w zł]:   

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 – 2019 

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów                                        
(miejsce dostarczania energii: budynek szkoły; nr licznika 1272882) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
W NAMYSŁOWIE 

NA LATA 2017 – 2019 
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Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Pułaskiego 3c, 46-100 Namysłów 
(miejsce dostarczania energii: budynek szkoły; nr licznika 40524659) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 – 2019 

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Staszica 8, 46-100 Namysłów                                        
(miejsce dostarczania energii: budynek szkoły; nr licznika 13054976) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   
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CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY 
DOMU DZIECKA W NAMYSŁOWIE 

NA LATA 2017 – 2019 
 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Dom Dziecka, ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów (miejsce dostarczania energii: budynek 
przy ul Pułaskiego 1; nr licznika 63474817) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Dom Dziecka, ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów (miejsce dostarczania energii: budynek 
filii przy ul Pułaskiego 3b; nr licznika 8065280) 

1. Energia elektryczna kWh 34 700     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Dom Dziecka, ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów (miejsce dostarczania energii: budynek 
filii przy ul Pułaskiego 3b - mieszkanie; nr licznika 21277677) 

1. Energia elektryczna kWh 106 700     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Ogółem wartość netto [w zł]:   
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Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 – 2019 

 

Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów (miejsce 
dostarczania energii: budynek poradni; nr licznika 90778879) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
 

CENNIK - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019 
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Lp. Nazwa czynności J.m. 

Szacunkowe 
zużycie energii 
elektrycznej 
przez okres                         
36 miesięcy 

Cena 
jednostkowa 
netto [w zł] 

Wartość netto                            
(4 x 5)                                  
[w zł] 

1 2 3 4 5 6 

Zespół Szkół Mechaniczych, ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów                                        
(miejsce dostarczania energii: budynek szkoły; nr licznika 898818) 

1. Energia elektryczna kWh 21 500     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Zespół Szkół Mechaniczych, ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów                                  
(miejsce dostarczania energii: budynek warsztatu szkolnego; nr licznika 3374426) 

1. Energia elektryczna kWh 34 700     

2. Opłata handlowa m-c 16     

3. Opłata …………………*         

4. Opłata …………………*         

Razem wartość netto [w zł]:   

Ogółem wartość netto [w zł]:   

Ogółem podatek VAT [w zł]:   

Ogółem wartość brutto [w zł]:   

 
 

Odbiorca:                                                                                                   Sprzedawca:                                                   
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……/2016 
z dnia ………..2016 r. 

 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY 

STAROSTWA POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 
Umowa 

Lp. Miejsce dostarczania 
energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C21 

Zabezpieczenie 100 A 

Moc zamówiona 60.00 kW 
1. 

Starostwo Powiatowe,                             
Pl. Wolności 12A, 46-100 
Namysłów 

1273246 

Grupa przyłączeniowa IV 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK” W KAMIENNEJ 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa G11 

Zabezpieczenie 63 A 

Moc zamówiona 40.00 kW 
1. 

Dom Pomocy Społecznej 
"PROMYK", Kamienna 22, 
46-100 Namysłów 

71061603 

Grupa przyłączeniowa IV 

 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C11 1. Zespół Szkół Rolniczych                     
ul. Pułaskiego 3, 46-100 
Namysłów - budynek szkoły 

12272547 

Zabezpieczenie 3x63 A 
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Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Moc zamówiona 38.00 kW 

Grupa przyłączeniowa V 

Grupa taryfowa C11 

Zabezpieczenie 3x20 A 

Moc zamówiona 10.00 kW 
2. 

Zespół Szkół Rolniczych,                      
ul. Pułaskiego 3, 46-100 
Namysłów - budynek 
Internatu  

13015885 

Grupa przyłączeniowa V 

 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C21 

Zabezpieczenie 125 A 

Moc zamówiona 45.00 kW 
1. 

I Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Mickiewicza 12,                                        
46-100 Namysłów 

1272882 

Grupa przyłączeniowa IV 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
W NAMYSŁOWIE 

NA LATA 2017 - 2019  
 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C12A 

Zabezpieczenie 3x25 A 

Moc zamówiona 15.00 kW 
 1.  

Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, 
ul. Pułaskiego 3c, 46-100 
Namysłów 

40524659 

Grupa przyłączeniowa V 
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WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C11 

Zabezpieczenie 3x32 A 

Moc zamówiona 16.00 kW 
1. 

Zespół Szkół Specjalnych,                      
ul. Staszica 8, 46-100 
Namysłów 

13054976 

Grupa przyłączeniowa V 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

DOMU DZIECKA W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa G12 

Zabezpieczenie 3x25 A 

Moc zamówiona 12.00 kW 
1. 

Dom Dziecka,                                            
ul. Pułaskiego 1,                                         
46-100 Namysłów - 
budynek, ul. Pułaskiego 1 

63474817 

Grupa przyłączeniowa V 

Grupa taryfowa G11 

Zabezpieczenie 3x25 A 

Moc zamówiona 13.00 kW 
2. 

Dom Dziecka,                                            
ul. Pułaskiego 1,                                         
46-100 Namysłów - filia, ul. 
Pułaskiego 3b  

8065280 

Grupa przyłączeniowa V 

Grupa taryfowa G11 

Zabezpieczenie 1x16 A 

Moc zamówiona 3.00 kW 
3. 

Dom Dziecka,                                            
ul. Pułaskiego 1,                                         
46-100 Namysłów - filia - 
mieszkanie, ul. Pułaskiego 
3b 

21277677 

Grupa przyłączeniowa V 
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WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE 

NA LATA 2017 - 2019  
 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C11 

Zabezpieczenie 3x32 A 

Moc zamówiona 15.00 kW 
1. 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  
ul. Mickiewicza 14,                                        
46-100 Namysłów 

90778879 

Grupa przyłączeniowa V 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
UMOWY - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY  

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W NAMYSŁOWIE 
NA LATA 2017 - 2019  

 

Umowa 
Lp. Miejsce dostarczania 

energii Nr licznika Dane charakterystyczne 

Grupa taryfowa C12A 

Zabezpieczenie 3x63 A 

Moc zamówiona 28.00 kW 
1. 

Zespół Szkół 
Mechaniczych,                      
ul. Pułaskiego 10,                                           
46-100 Namysłów  
- budynek szkoły 

898818 

Grupa przyłączeniowa V 

Grupa taryfowa C12A 

Zabezpieczenie 100 A 

Moc zamówiona 39.00 kW 
2. 

Zespół Szkół 
Mechaniczych,                      
ul. Pułaskiego 10,                                           
46-100 Namysłów  
- warsztat szkolny 

3374426 

Grupa przyłączeniowa IV 
 
 
 

Odbiorca:                                                                                                   Sprzedawca:                                            
 


