ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI UTWORZYLI
Grupę Zakupową Energii Elektrycznej!
Duży sukces Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej utworzonej przez polskich zarządców nieruchomości (65 firm zarządzających nieruchomościami),
którzy otrzymali bardzo korzystne warunki cenowe na sprzedaż energii elektrycznej dla spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych
oraz innych zainteresowanych podmiotów.
W przetargu zostało złożonych kilka ofert na sprzedaż energii elektrycznej dla członków Grupy Zakupowej. Najkorzystniejsza oferta zawiera
następujące ceny energii elektrycznej:
Grupa taryfowa

Cena zł netto/1 MWh
(2016 r.)
216,30

Wszystkie grupy – płaska stawka

Cena zł netto/1 MWh
(2017 r.)
220,40

Cena zł netto/1 MWh
(2016-2017 r.)
218,35

Opłata handlowa zł/1 PPE/m-c
2
PPE – Punkt Poboru Energii (licznik)

Wszyscy zainteresowani zarządcy nieruchomości mogą skorzystać z uzyskanej przez Grupę Zakupową ceny energii elektrycznej i w ten sposób
zagwarantować sobie korzystne warunki cenowe na przyszły rok lub lata
(do wyboru). Powyższe ceny są gwarantowane w okresie trwania umowy.
Zarządcy nieruchomości zainteresowani tak korzystnymi stawkami powinni
podpisać umowy z nowym wybranym przez Grupę Zakupową sprzedawcą
z wyprzedzeniem, już teraz, gwarantując sobie powyższe ceny na kolejne
okresy - nawet wtedy gdy obecnie trwające umowy na sprzedaż energii
obowiązują do końca trwania tak zwanych gwarancji cen kończących się
w dowolnej dacie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
W związku z wcześniej podpisaną umową, zakup energii od nowego sprzedawcy płynnie wejdzie w życie po zakończeniu obecnej umowy, bez ryzyka

naliczenia kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz
bez ryzyka pozostania bez sprzedawcy.
Przystąpienie do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej nie wiążę się z jakąkolwiek odpłatnością.
Prosimy o szybkie dokonanie analizy możliwych korzyści
finansowych (różnica pomiędzy dotychczasową ceną na
otrzymywanych fakturach, a ceną zaoferowaną dla członków naszej Grupy Zakupowej).
Deklaracje przystąpienia do Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej oraz ewentualne pytania prosimy zgłaszać
do redakcji „Domów Spółdzielczych”, tel./faks: 22 620 53
28, 652 21 09, e-mail: redakcja@domyspoldzielcze.pl

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Dane przystępującego:
PEŁNA NAZWA:
NUMER KRS/EDG:

NIP:

REGON:

FORMA PRAWNA:

DZIAŁALNOŚĆ:

TARYFA:

TELEFON:

EMAIL:

ADRES SIEDZIBY
z kodem pocztowym
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ZUŻYCIE ROCZNE[MWh]:

2. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Email:

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Grupy Zakupowej, której celem jest obniżenie kosztów zakupów energii elektrycznej.
Zgłaszając swoją gotowość i chęć przystąpienia do Grupy Zakupowej udzielę potrzebnych informacji/dokumentów na ich potrzeby. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie i wykorzystywanie przekazanych informacji/danych, w celu do którego zostały powierzone. Potwierdzam, że przekazanie informacji/
danych będzie dobrowolne i są one zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
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