
  

 

 

 

 

 

 

Regulamin Oferty 

Błękitna energia dla Firm                                      R1 
 
 dla Klientów, którzy skorzystali z Oferty od dnia 17.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

 
 

 

    
INFORMACJE O OFERCIE 

 

Nazwa Oferty Sprzedawcy Błękitna energia dla Firm 

Okres korzystania z warunków 
Oferty Sprzedawcy 

Nie krócej niż 11 miesięcy, przy czym okres 
korzystania z warunków Oferty upływa  z dniem 
31.12.2021 r. 

Korzyści Oferty Sprzedawcy • Opłata za paliwo gazowe niższa niż w taryfie 
Sprzedawcy. 

• Niezmienna stawka za paliwo gazowe przez 
cały okres trwania Oferty. 

• Opłata abonamentowa niezmienna przez 
cały okres trwania Oferty. 

Szczegółowe informacje o 
Ofercie Sprzedawcy 

Salony Sprzedaży lub pod numerem infolinii 
555 555 555 (koszt połączenia wg stawek 
Twojego operatora telefonicznego) 

Warunki cenowe Oferty 
Sprzedawcy 

Określone w rozdziale VII Regulaminu 

 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Regulamin określa zasady i warunki zawarcia Umowy Kompleksowej dostarczania 

paliwa gazowego (dalej: Umowa) na zasadach określonych w Regulaminie oferty 

"Błękitna energia dla Firm” (dalej: Oferta). 

2. Sprzedawcą Oferty jest: ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-309 

Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000280916, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP: 957-096-83-70, REGON 220418835, Kapitał 

zakładowy/wpłacony w całości 372 533 800 zł (dalej: Sprzedawca).  

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Cenniku rozumie się przez to Cennik paliwa 

gazowego ENERGA- OBRÓT S.A dla przedsiębiorstw, który jest zatwierdzany 

uchwałą Zarządu Sprzedawcy (dalej: Cennik).  

 

ROZDZIAŁ II 

KTO MOŻE SKORZYTAĆ Z OFERTY 

  

1. Z Oferty może skorzystać Klient, który spełnia następujące warunki: 

a) jest stroną Umowy bądź zawrze ze Sprzedawcą Umowę w celu związanym  

z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową, 

b) korzysta z jednej z następujących grup taryfowych na sprzedaż i paliwa 

gazowego: 

• W1 

• W2 

• W3 

• W4 
 

 

c) nie ma zaległości finansowych wobec Sprzedawcy,  

d) jest przedsiębiorcą; rolnikiem lub Klientem Indywidualnym zajmującym się 

wynajmem nieruchomości - nie będącym konsumentem, 

e) zaakceptuje zaoferowane przez Sprzedawcę warunki Oferty, w tym warunki 

cenowe, 

f) przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej 

Dystrybutorem), z którym Sprzedawca ma zawartą Umowę Dystrybucji,   

g) Klient może skorzystać z Oferty w  Salonach Sprzedaży, Punkcie Partnerskim 

lub przez telefon, poprzez przyjęcie Oferty złożonej podczas rozmowy 

telefonicznej z konsultantem ENERGA-OBRÓT S.A. 

2. Warunkiem skutecznego skorzystania z Oferty jest podanie poprawnych 

informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. 

3. Z Oferty można skorzystać w okresie od dnia 17.07.2020 roku do dnia 31.12.2020 

roku włącznie. Sprzedawca może w każdym czasie zaprzestać jej oferowania lub 

ograniczyć ofertowanie do wybranych grup taryfowych. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY OFERTY 

 

1. Klient, który w okresie od dnia 17.07.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku włącznie 

zawrze Umowę na warunkach Oferty będzie rozliczany od dnia wskazanego  

w pkt 13 Umowy Kompleksowej, nie wcześniej niż po pozytywnym zakończeniu 

procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z określoną grupą taryfową i wybranym 

okresem. Okres korzystania z warunków Oferty jest wskazywany w Umowie 

Kompleksowej, przy czym zakończy się z dniem 31.12.2021 r.  

2. Oferta nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną Klientowi przez 

właściwego  Dystrybutora.  

3. Klient będzie otrzymywać faktury w formie papierowej. 

4. Podpisanie Umowy Kompleksowej nakłada na Klienta wszelkie obowiązki,  

o których mowa w Umowie Kompleksowej, Regulaminie Oferty oraz w Ogólnych 

Warunkach Umowy kompleksowej, dotyczącej dostarczania Paliwa gazowego, o 

mocy umownej poniżej 10m3/h (110 kWh/h), zwanych dalej OWU.  

5. Skorzystanie przez Klienta z Oferty jest równoznaczne z zawarciem na czas 

określony Umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i pozostaje bez wpływu na okres obowiązywania Umowy 

Kompleksowej.  

6. Wypowiedzenie Umowy Kompleksowej po skorzystaniu z Oferty i przed upływem 

wybranego przez Klienta okresu obowiązywania Oferty jest równoznaczne 

 z jednoczesnym złożeniem wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony 

wskutek przystąpienia do Oferty.  

7. Ceny lub stawki opłat określone w Tabeli nr 1 poniżej mogą ulec zmianie  

o wartość wynikającą z nałożonych lub zmienionych przez ustawodawcę lub 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązków na Sprzedawcę, które nie 

zostały uwzględnione w wysokości cen lub stawek opłat w dniu zawarcia Umowy 

Kompleksowej.  

8. Zmiana cen w przypadkach określonych w rozdziale V pkt 3 nie wymaga aneksu 

do Umowy Kompleksowej i zostanie wprowadzona do rozliczeń w drodze 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, na co Klient, przystępując 

do Oferty wyraża zgodę. Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych 

faktur za cały okres objęty obowiązkami lub okres od dnia wejścia w życie 

powyższych zmian. Klient będzie rozliczany za usługę dystrybucji paliwa 

gazowego wg zasad i na warunkach przewidzianych w Taryfie Dystrybutora. 

Informacje o obowiązującej Taryfie Dystrybutora, w tym o opłatach za utrzymanie 

systemu dystrybucyjnego podane są na stronach internetowych Dystrybutora 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki www.bip.ure.gov.pl.  

9. Po zakończeniu okresu obowiązywania Oferty Klient będzie rozliczany zgodnie 

 z doręczonym i obowiązującym Cennikiem. W przypadku braku odmiennych 

uzgodnień, do rozliczeń stosowane będą ceny i stawki opłat wynikające również 

z późniejszych Cenników publikowanych na stronie internetowej www.energa.pl, 

w dzienniku „Rzeczpospolita”, udostępnionych do publicznego wglądu w siedzibie 

ENERGA-OBRÓT S.A. lub doręczanych Odbiorcy, chyba że Odbiorca w ciągu 14 

dni od daty publikacji Cennika złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy  

z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z Umowy Kompleksowej.  

 

 

 



 
 

ROZDZIAŁ IV 

KARY UMOWNE 

 

1. Klient może zostać obciążony karami umownymi stanowiącymi odszkodowanie 

za utracone korzyści w przypadku: 

a) braku możliwości realizacji Umowy przez Sprzedawcę̨ z winy Klienta na 

skutek dokonania zmiany sprzedawcy bez złożenia oświadczenia woli  

o wypowiedzeniu Umowy; 

b) wypowiedzenia Umowy przez Klienta ze skutkiem w okresie korzystania 

 z warunków Oferty; 

c) wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę w okolicznościach, o których 

mowa w Rozdziale V niniejszego Regulaminu. 

2. Wysokość kar umownych stanowiących odszkodowanie za utracone korzyści,  

o których mowa w pkt 1 powyżej wynosi: 

a) 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt) zł netto za każdy punkt poboru paliwa 

gazowego – w przypadku, gdy w ramach Umowy Kompleksowej Klient 

jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W1; 

b) 170,00 (słownie: sto siedemdziesiąt) zł netto za każdy punkt poboru 

paliwa gazowego – w przypadku, gdy w ramach Umowy Kompleksowej 

Klient jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W2; 

c) 600,00 (słownie: sześćset) zł netto za każdy punkt poboru paliwa 

gazowego – w przypadku, gdy w ramach Umowy Kompleksowej Klient 

jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W3; 

d) 3000,00 (słownie: trzy tysiące) zł netto za każdy punkt poboru paliwa 

gazowego – w przypadku, gdy w ramach Umowy Kompleksowej Klient 

jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W4. 

 

ROZDZIAŁ V 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU, ZMIANY REGULAMINU 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.07.2020 roku.  

2. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy Kompleksowej przez Sprzedawcę 

z winy Klienta na skutek dokonania zmiany sprzedawcy ze Sprzedawcy na innego 

sprzedawcę bez złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy, Klient 

zostanie obciążony karą w wysokości określonej w  § 9 ust. 3 lit. d OWU. 

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej  

z poniższych przyczyn:  

a) wejścia w życie zmiany ustawy o podatku akcyzowym,   

b) zmiany lub nałożenia na Sprzedawcę dodatkowych obowiązków, w tym  

w szczególności  związanych z zakupem praw majątkowych,  

c) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych cen  

i stawek w taryfie  Sprzedawcy,  

d) zmiany warunków prowadzenia przez Sprzedawcę działalności 

gospodarczej. 

4. O dokonanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie  

lub za pomocą poczty elektronicznej bądź w innej przewidzianej pomiędzy 

Stronami Umowy formie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem doręczenia 

zmienionego Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez 

Klienta. 

5. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia warunków Oferty ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za pobrane paliwo 

gazowe przez kolejne dwa cykle rozliczeniowe. W takim przypadku od pierwszego 

dnia następnego miesiąca po wypowiedzeniu przez Sprzedawcę warunków Oferty, 

Strony rozliczać się będą za pobrane paliwo gazowe na zasadach określonych  

w Cenniku obowiązującym na dzień wypowiedzenia warunków Oferty, przy czym 

nie ogranicza to uprawnień Sprzedawcy do wypowiedzenia Umowy na zasadach 

w niej określonych. Dodatkowo, w takiej  

sytuacji Sprzedawca uprawniony będzie do skorzystania z uprawnień, o których mowa 

w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu. 

 

   ROZDZIAŁ VI 

REKLAMACJE 

 

Wszelkie reklamacje wynikające z Ofert powinny być zgłaszane pod numerem infolinii 

555 555 555 (koszt połączenia według stawek dostawcy usług,  

z którego korzysta Klient) lub pisemnie do ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, 

na adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem: dotyczy Oferty „Błękitna 

energia dla Firm”.                       

ROZDZIAŁ VII 

WARUNKI CENOWE 

Tabela nr 1. 

Grupa 
taryfowa 

CENY NETTO PALIWA GAZOWEGO I STAWKI OPŁAT 
ABONAMENTOWYCH NETTO OBOWIĄZUJĄCE W 

OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OFERTY  

cena paliwa 
gazowego 
 gr /kWh] 

opłata abonamentowa  
[zł/mc] 

W1 12,315 2,99 

W2 12,315 4,99 

W3 12.315 5,99 

W4 12,315 15,99 
 

Ceny zawarte w Tabeli nr 1 nie zawierają podatku akcyzowego  

i podatku od towarów i usług (VAT) 

 
 

 

 
 

 
 


