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Załącznik nr 3 do Umowy nr x/ED/201x/U-……… 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia ……………... pomiędzy 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.) 

zwaną dalej Synthos Dwory a ……………….. zwana dalej Sprzedawcą 

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA SYNTHOS DWORY O ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

UMOWACH SPRZEDAŻY Z URD 

1. Powiadamianie Synthos Dwory o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, odbywa 

się na zasadach określonych w Umowie i IRiESD. Sprzedawca jest zobowiązany do dokonywania ww. 

powiadomień na odpowiednim formularzu, udostępnionym przez Synthos Dwory w formie 

elektronicznej. Synthos Dwory dostarczy formularz w formie dokumentu elektronicznego na adres 

poczty elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy wymienionego w punkcie 4 Załącznika nr 2 do 

Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy. Wzór formularza został dołączony do Załącznika nr 3. 

2. Przekazany do Synthos Dwory w formie i trybie zgodnym z postanowieniami Umowy formularz, 

o którym mowa w ust. 1, powinien być odpowiednio podpisany oraz wysłany na adresy i przez osobę 

(jako upoważnioną przez Sprzedawcę) wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. W przypadku wymiany informacji i zgłoszeń pomiędzy Synthos Dwory i Sprzedawcą drogą 

elektroniczną na zasadach i warunkach określonych w Umowie i IRiESD, spełnienie wymagań 

określonych w ust.1 i 2 w zakresie podpisów oraz oświadczeń jest dochowane pod warunkiem 

przesłania przez Sprzedawcę do Synthos Dwory wypełnionego i podpisanego przez URD 

Pełnomocnictwa, którego zakres stanowi załącznik nr 7 do Umowy, przy czym otrzymanie przez 

Synthos Dwory skanu ww. pełnomocnictwa jest warunkiem wystarczającym do rozpoczęcia procesu 

zmiany sprzedawcy. 
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ZGŁOSZENIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
DLA ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY  (WZÓR) 
 

Data przygotowania wniosku    Miejscowość   

Dane Sprzedawcy 

Nazwa   

Adres 
1) 

  

Kod nadany przez Synthos Dwory   

Dane URD 

Nazwa   

Adres 
1)

   

NIP / REGON /PESEL / nr 

paszportu
2)   

Kod nadany przez Synthos Dwory   

Dane punktów poboru  

Kod identyfikacyjny PPE   

lub jeżeli nie 

jest on znany 

Sprzedawcy 

i URD to: 

nazwa   

adres 
1)

   

nr fabr. licznika   

data odczytu 
3) 

  

wskazanie w odp. 

strefie czasowej 
3)   

Nr umowy sprzedaży u Sprzedawcy   

Okres obowiązywania umowy sprzedaży   

Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objętej umową 

sprzedaży w podziale na poszczególne punkty PPE 
4)   

Kod MB do którego ma być przypisany URD    

Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy    

URD oświadcza, że z datą ………………………………..……. zakończył się okres obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą.  

URD oraz Sprzedawca oświadczają, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym. 

URD oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych pomiarowych przez Synthos Dwory do Sprzedawcy oraz POB Sprzedawcy. 

URD oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie przez Synthos Dwory, w swoim imieniu i na swoją rzecz, umowy ze sprzedawcą rezerwowym, 

o którym jest mowa w IRiESD. 

URD oświadcza, że wnioskuje o zawarcie/aktualizację
*)

 umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Synthos Dwory. 

Grupa taryfowa wybrana przez URD w taryfie Synthos Dwory 
5)

  

Dane Sprzedawcy rezerwowego 
6) 

Nazwa   

Adres 
1) 

  

Kod nadany przez Synthos 

Dwory 
   

URD oraz Sprzedawca oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.  

URD oraz Sprzedawca oświadczają, że wnioskują o przyjęcie do realizacji zawartej umowy sprzedaży. 

Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia dotychczasowego sprzedawcy o planowanej dacie rozpoczęcia realizacji nowej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. 

URD - Imię i nazwisko osób 

zgłaszających 
 Podpisy osób zgłaszających  

Sprzedawca - Imię i nazwisko osób 

zgłaszających 
 Podpisy osób zgłaszających  

Sposób realizacji zgłoszenia przez Synthos Dwory 

Data weryfikacji zgłoszenia    Wynik weryfikacji   

Uzasadnienie negatywnej weryfikacji  
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1)

 kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu 
2)

 nr paszportu - dotyczy obcokrajowców 
3)

 pole wypełnione nieobligatoryjnie, w przypadku braku ostatnich dwóch danych Synthos Dwory przyjmie swoje 

dane 
4)

 Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w podziale na poszczególne punkty 

PPE lub w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż rok planowaną ilość energii elektrycznej objętą umową 

w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczególne punkty PPE są rozliczane w oparciu 

o standardowe profile zużycia i są rozliczane w różnych grupach taryfowych Synthos Dwory, a także o ile jest to 

wymagane przez Synthos Dwory, również w podziale na zagregowane dla danego profilu grupy PPE rozliczane 

w oparciu o te profile) – w przypadku nie podania tej wartości zostanie ona określona przez Synthos Dwory 

i taktowana według takich samych zasad jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku Synthos 

Dwory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości. 
5)

 gdy wraz ze zmianą Sprzedawcy URD wnioskuje o zmianie dotychczasowej grupy taryfowej lub w przypadku URD, 

którego obiekt jest przyłączany do sieci Synthos Dwory 
6)

 pozycja wypełniona nieobligatoryjne - w przypadku nie wypełnienia sprzedawcę rezerwowego określa Synthos 

Dwory 
*)

 niepotrzebne skreślić 

 


