Oferta sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego
„połączone korzyści energia + gaz”
GASPOL ENERGY
Firma GASPOL S.A. jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań energetycznych, a zarazem największym dystrybutorem
gazu płynnego (LPG) w Polsce. Działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zaopatruje w energię miliony
Polaków oraz wszystkie sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. Wdraża nowoczesne technologie i kreuje
rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb energetycznych. Dzięki GASPOL S.A. prowadzenie domu, firmy jest wygodne
i nowoczesne.
Na Polskim rynku działamy już 25 lat. W 2013 roku GASPOL ENERGY rozpoczął działalność na rynku energii
elektrycznej i gazu ziemnego na podstawie koncesji nr OEE/753/2953/W/DRE/2013/ZJ oraz
OPG/215/2953/W/2/2012/KL udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Jest to efekt oczekiwań obecnych Klientów jak również chęć stworzenia oferty o zasięgu ogólnokrajowym, która
zaspokoi indywidualne potrzeby gospodarstw domowych oraz odbiorców komercyjnych.
Korzyści z wyboru GASPOL ENERGY
Oszczędności w domowym budżecie. Zapewniamy wyższy standard obsługi przy niższych cenach.

Otrzymujesz jedną kompleksową fakturę za energię elektryczną i jedną za gaz ziemny od GASPOL
ENERGY, czyli zmiana sprzedawcy nie ma wpływu na liczbę otrzymywanych faktur.

Dostęp do Portalu Klienta - korzystasz z dedykowanej i prostej platformy internetowej z fakturami i
historią zużycia.

Warunki handlowe
Niniejsza Oferta Sprzedaży dedykowana jest dla Klientów w gospodarstwach domowych, którzy podpiszą umowę z
GASPOL ENERGY na sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ceny i stawki ustalone w Ofercie Sprzedaży nie
zawierają opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego należnych właściwemu operatorowi, które
będą naliczane zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji.

Dla energii elektrycznej i gazu ziemnego w okresie od rozpoczęcia dostaw do 31 grudnia 2018 roku do rozliczeń
przyjmuje się następujące stawki:
Energia elektryczna
Całodobowo
Cena za 1 kWh dla taryfy G11
0,2380 zł netto (0,2927 zł brutto)
Cena za 1 kWh dla taryfy G12 lub G12W
lub G12R i pozostałych G12x

Strefa dzień

Strefa nocna

0,2970 zł netto (0,3653 zł brutto)

0,1720 zł netto (0,2116 zł brutto)

Opłata handlowa

1 zł/mc/licznik netto (1,23 zł brutto) – naliczana tylko przy fakturze papierowej

Stawki opłat za usługi dystrybucji energii
elektrycznej

Zgodne z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest Klient

Gaz ziemny

Grupa taryfowa

Posiadane przez Klienta
Urządzenia gazowe
(przykład)

Stawka opłaty
abonamentowej

Cena gazu (bez
podatku
akcyzowego)

netto

brutto

netto

brutto

[zł/m-c]

[zł/m-c]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

W-1

Kuchenka gazowa

4,00

4,92

9,080

11,168

W-1ok – odczyt klienta

Kuchenka gazowa

4,50

5,54

9,080

11,168

W-2

Kuchenka gazowa i gazowy
podgrzewacz wody

6,00

7,38

9,050

11,132

W-2ok – odczyt klienta

Kuchenka gazowa i gazowy
podgrzewacz wody

6,50

8,00

9,030

11,107

W-3

Kocioł c.o.

7,00

8,61

9,020

11,095

W-3ok – odczyt klienta

Kocioł c.o.

7,25

8,92

9,005

11,076

Stawki opłat za usługi
dystrybucji paliw
gazowych

Zgodne z taryfą Polskiej
Spółki Gazownictwa sp.
z o.o. dla usług
dystrybucji paliw
gazowych

W zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego zaufali nam np.:




Sieć KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks
Grupa Emerson Polska - centra logistyczne
Ronson Development





Właściciel marki WOJAS
Właściciel marki Wittchen
Galerie handlowe i biurowce DNB Bank Polska

Opinie naszych Klientów:
„Gaspol załatwił za mnie wszystkie formalności i o wszystkim dokładnie mnie informował”
Pan Marcin, w 2014 roku wybrał GASPOL ENERGY
„Proces zmiany dostawcy energii elektrycznej przebiegał bardzo sprawnie. Spotkałam się z pełnym
profesjonalizmem w podejściu do Klienta”
Pani Aleksandra, w 2015 roku wybrała GASPOL ENERGY
„Polecamy GASPOL S.A. jako profesjonalnego i wiarygodnego sprzedawcę energii elektrycznej”
Pan Jędrzej Wittchen, Prezes Zarządu Wittchen S.A. w 2014 wybrał GASPOL ENERGY
Szczegółowe warunki oferty


Cena sprzedaży energii elektrycznej, zawiera aktualne na dzień złożenia oferty koszty podatku akcyzowego
oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw
pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.), ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie: Oze – certyfikaty
zielone (przy czym ich udział został skalkulowany na poziomie 16,50%), Ozm – certyfikaty fioletowe, Ozk –
certyfikaty czerwone, Ozg – certyfikaty żółte, Ocb – certyfikaty białe, Ozen – certyfikaty niebieskie (przy czym
ich udział został skalkulowany na poziomie 0,50%).



Cena gazu ziemnego, zawiera aktualne na dzień złożenia oferty koszty pozyskania i przedstawienia do
umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat
zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016
r., poz. 831 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Cena gazu ziemnego nie zawiera akcyzy.



W przypadku zmiany stanu prawnego, skutkującego nałożeniem na GASPOL ENERGY dodatkowych obciążeń
związanych z pozyskaniem i przedstawieniem do umorzenia praw majątkowych lub uiszczeniem opłaty
zastępczej, jak również w przypadku ustalenia większego udziału procentowego w stosunku do założonego,
cena ofertowa zostanie zmieniona na podstawie jednostronnego oświadczenia o uzasadnioną kwotę,
stanowiącą równowartość zwiększonych obciążeń GASPOL ENERGY. To samo dotyczy sytuacji zmian w
zakresie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.



Termin płatności faktury rozliczeniowej - 14 dni od daty wystawienia faktur.



W przypadku wprowadzenia nowej taryfy GASPOL S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki dla gazu ziemnego zawierające niższe ceny i stawki niż podane powyżej, do rozliczeń stosowane
będą ceny i stawki taryfowe.

