
Ankieta na potrzeby kalkulacji cenowej
Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa (AEP)

nazwa przedsiębiorstwa

adres przedsiębiorstwa

NIP 

imię nazwisko stanowisko

adres e-mail nr telefonu 

Energia elektryczna:  zużycie [MWh] 
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Liczba obiektów w przedsiębiorstwie:

Prosimy o podanie podstawowych danych (ilość i średnia powierzchnia), o obiektach zarządzanych przez Państwa przedsiębiorstwo z podziałem na następujące typy: 

• sklepy, punkty w galeriach handlowych, części biurowe w biurowcu

• obiekty wolnostojące: markety spożywcze, sklepy branżowe, stacje paliw, budynki: administracyjne, socjalne, warsztaty

• centra dystrybucyjne, logistyczne, magazyny

• zakłady przemysłowe, produkcyjne

• inne: __________________________________________________________________________________________

W przypadku różnych lokalizaji prosimy o podanie średniej odległości między obiektami: _________________ [km]

_________ [szt.] _________ [m2]

_________ [szt.] _________ [m2]

_________ [szt.] _________ [m2]

_________ [szt.] _________ [m2]

_________ [szt.] _________ [m2]

Charakterystyka przedsiębiorstwa:
Rodzaje zużywanych mediów:

Energia Elektryczna   Gaz: propan,butan Węgiel kamienny Biomasa  

Ciepło sieciowe Węgiel brunatny Olej napędowy, benzyna Gaz ziemny wysokometanowy 

Gaz ziemny zaazotowany Para wodna z sieci Olej opałowy 

          Inne: _________________________________________________________________________________________________________________________

Rodzaje obszarów występujących w przedsiębiorstwie:

Budynki  Źródło energii elektrycznej Zakładowa sieć ciepłownicza  Źródło ciepła Procesy technologiczne

Źródło chłodu Transport   Systemy wodno-kanalizacyjne Infrastruktura elektroenergetyczna

          Inne: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
    

Zakres i forma realizacji AEP:

Wymagania związane z zakresem realizacji AEP:

Aktualizacja poprzednio wykonanego AEP

AEP wykonany w standardzie Energa Obrót S.A. AEP wykonany w standardzie Energa Obrót S.A.wersja podstawowa

Zakładana współpraca w zakresie przekazywania danych historycznych i dokumentacji

W zależności od Państwa wsparcia w zakresie przekazywania dokumentacji i danych o stanie istniejącym przedsiębiorstwa cena opracowania AEP będzie inna. 

W związku z tym prosimy o wybór preferowanej przez Państwa formy współpracy:

Przekazane arkusze danych zostaną wypełnione przez Państwa i przesłane elektronicznie do Energa wraz dostępną dokumentacją.

Do Energa zostanie przesłana elektronicznie dostępna dokumentacja (w tym faktury za zużyte media).

Dostępna dokumentacja (w tym faktury za zużyte media) zostanie udostępniona podczas wizji na obiektach.

Brak udostępnienia dokumentacji konieczna wizji na obiektach celem dokonania inwentaryzacji.
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Pytania dodatkowe:

Czy AEP był wykonywany w poprzednich latach i zostanie udostępniony?    tak          nie

Jeśli “tak” - to czy AEP dostęny jest rówież w wersji edytowalnej?     tak          nie

Czy wymagają Państwo prezentacji i omówienia wyników AEP?     tak          nie

Jeśłi “tak”, to w jakiej formie:

 - spotkanie w siedzibi przedsiębiorstwa      tak          nie

 - prezentacja zdalna        tak          nie

 

Czy wymagają Państwo wizji na wszystkich obiektach?      tak          nie

Jeśli “nie” to prosimy po podanie wymaganej ilości obiektów:  ____________  [szt.]

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Efektywności Energetycznej
e- mail:  efektywnosc@ energa.pl  tel.: +48 721 303 080

Wymagane terminy realizacji:

             Prosimy o podanie ostatecznego terminu zbierania ofert: _________________________ [dd.mm.yyyy]

             Prosimu o podanie ostatecznej daty realizacji AEP: _____________________ [dd.mm.yyyy]

Opis przedsięwzięć efektywnościowych wykonanych w ostatnich 4 latach:

Opis planowanych przedsięwzięć efektywnościowych:

Uwagi ogólne:
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Obowiązkowe informacje, które dotyczą ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest:
sprzedawca adres siedziby / ADO e-mail do inspektora ochrony danych (IOD)

ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk iod.energa-obrot@energa.pl

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę oraz w innych celach, na które się zgodzisz.
3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę. 
4. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które:

a) są uprawnionymi organami publicznymi,
b) są częścią naszej grupy kapitałowej,
c) dostarczają korespondencję,
d) świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe:
a) przez okres trwania umowy, a jeśli wyrazisz dodatkowe zgody – do czasu, aż je wycofasz,
b) przez okres, jaki wynika z przepisów prawa (w tym przedawnienia roszczeń).

6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:
a) dostępu do nich,
b) ich kopii,
c) ich sprostowania,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) ich przenoszenia,
f) ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu przetwarzania,
g) cofnięcia swoich wcześniejszych zgód,
oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.

7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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