
wersja 3.0 

Zlecenie wstępnej analizy możliwości obniżenia kosztu energii elektrycznej 
dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

…………………………………………… 
Zleceniodawca : 
Pełna nazwa firmy lub pieczątka firmowa : ....................................................................................................... 
 
Dane teleadresowe : ......................................................................................................................................... 
Zleceniobiorca : 
MultiAudyt sp. z o.o., ul. Rowerowa 11/22, 51-138 Wrocław 
Zakres usługi :  
rozpoznanie możliwości współpracy i wskazania ewentualnych dalszych możliwych działań mających na 
celu obniżenie wydatków związanych z zużywaniem energii. 
 
Termin wykonania (zakładany) : 30 dni od dostarczenia danych i przyjęcia zlecenia do realizacji. 
 
Zleceniodawca oświadcza, że : 

A/  posiada ….. (wpisać) układów pomiarowych mierzących ilość odebranej energii (w przypadku 
większych podmiotów dopuszcza się podanie ilości przybliżonej) 

B/  układy te są zainstalowane dla następujących grup taryfowych (gdzie „x” oznacza dowolny ciąg znaków następujący 

po wcześniejszej literze : należy zaznaczyć każdą grupę, w której mogą być zainstalowane układy pomiarowe):  
 

Ax B24 B23 B22 B21  B11 C23 C22x C21 C13x  C12x C11  nie wiem 
 

C/ udzieli Zleceniobiorcy na jego wniosek (w przypadku grup taryfowych B i A) informacji na temat 
własności układów pomiarowych, 

D/ z usług alternatywnych dostawców energii (innych, niż lokalny dystrybutor) nie korzysta / korzysta 
(właściwe zakreślić) do …….....… (jeśli korzysta, wpisać datę zakończenia umowy) 

E/  umów określających warunki promocyjne, zawartych z dotychczasowym dostawcą, nie posiada / 
posiada (właściwe zakreślić) do …….....… (jeśli korzysta, wpisać datę zakończenia promocji) 

F/ wyraża zgodę na otrzymanie od Zleceniobiorcy oferty, określającej proponowane warunki przyszłej 
współpracy (w tym wzoru umowy), przy czym Zleceniodawca nie ma obowiązku podjęcia dalszej 
współpracy w tym zakresie, o ile przedstawione w ofercie warunki uzna za niekorzystne, 

G/  w przypadku zainteresowania współpracą na przedstawionych warunkach, zobowiązuje się do 
odesłania jednostronnie podpisanej umowy oraz wymaganych wymienionych w niej dokumentów, 

H/ zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zaproponowanych warunków współpracy, a w 
szczególności nie udostępniania ich innym podmiotom, o ile nie zostanie to uzgodnione. 

 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :  

J/  przedstawienia oferty wskazującej obszary potencjalnej przyszłej współpracy, o której mowa w 
punkcie F/, co do zasady przeprowadzanej w drodze rozmów telefonicznych oraz wymiany 
korespondencji, 

K/  zachowania poufności wobec wszelkich danych udostępnionych przez Zleceniodawcę, 
L/ wzięcia pod uwagę ograniczeń formalno – prawnych wynikających z zawartych umów z obecnymi 

dostawcami energii do Zleceniodawcy, a więc uwzględnienie w propozycji odpowiedniego terminu 
przeprowadzenia dalszych działań, 

M/ w przypadku, gdy Zleceniobiorca (zarówno w ramach niniejszego zlecenia, jak i później 
przeprowadzanych prac na skutek przyjęcia przedstawionej propozycji) nie stwierdzi żadnych 
możliwości uzyskania oszczędności, Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany, a żadna faktura 
za usługę nie będzie wystawiana. 

 
Niniejsze zlecenie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Zleceniodawcy, jednym dla Zleceniobiorcy. 
 
................................          ............................................                    ............................................................. 
          data                                    miejscowość                            podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmy 
 
 
osoba do kontaktu : ............................................................ telefon ....................... mail .............................. 


