
Warszawa, 04 czerwca 2013r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa 

Oferta zakupu energii elektrycznej dla Konsumentów -
- Mieszkańców i Pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę zakupu energii elektrycznej skierowaną do 
Mieszkańców i Pracowników Państwa Spółdzielni.  

Oferta związana jest ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej na spółkę ENEA S.A. 
ENEA to jedna z największych grup energetycznych w Polsce notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. ENEA to 2,1 mln klientów indywidualnych oraz 300 tys. klientów 
biznesowych w Polsce.

Zgodnie  z  regulacjami  i  uwolnieniem  rynku  sprzedaży  energii  elektrycznej  Klient  posiada
możliwość zmiany sprzedawcy, natomiast nie posiada możliwości zmiany dystrybutora energii.  
Zmiana sprzedawcy energii jest bezpłatna i nie powoduje zmian cen dystrybucji energii, które są
zawsze zatwierdzane dla całego obszaru dystrybutora przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Oferujemy zakup energii elektrycznej w gwarantowanych cenach za 1 kWh netto, bez 
comiesięcznej opłaty handlowej: 

Taryfa energii elektrycznej cena gwarantowana 
do końca 2013r.

cena gwarantowana
od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

taryfa G11 0,2539 zł
(0,3123 zł brutto)

0,2783 zł
(0,3423 zł brutto)

taryfa G12 dzień/noc 0,2841 zł/ 0,2008 zł
(0,3494 zł/ 0,2470 zł brutto)

0,3116 zł/ 0,2226 zł
(0,3833 zł/ 0,2738 zł brutto)

Ważność oferty: do 21 czerwca 2013r.
Minimalny okres umowy: 12 miesięcy
Termin płatności faktury: 14 dni



Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2013r. taryfą RWE Polska cena energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych wynosi:

 w taryfie G11: 0,3397 zł/kWh brutto, comiesięczna opłata handlowa 5,28 zł brutto (cykl 
rozliczenia 6 miesięczny),

 w taryfie G12: 0,3601 / 0,3188 zł/kWh (dzień/noc) brutto, comiesięczna opłata handlowa 
wynosi 5,95 zł brutto (cykl rozliczenia 6 miesięczny)

Poniżej tabela przedstawia oszczędności w zakupach energii elektrycznej przy zmianie 
sprzedawcy z RWE Polska S.A. na ENEA S.A.

 

Oszczędności brutto obliczone przy zmianie sprzedawcy z RWE Polska (taryfa G11 jednofazowa,  
cykl rozliczeniowy 6-miesięczny i fakturach zaliczkowych co 2 miesiące) na ENEA S.A. wg cen z 
2013 roku.

Przy podpisaniu umowy na zakup energii elektrycznej od ENEA S.A. niezbędne jest przedłożenie:
- ostatniej faktury za energię elektryczną od dotychczasowego dostawcy (faktura musi zawierać 
informacje: nr licznika, nr PPE, adres punktu poboru energii),
- kopii dowodu osobistego (obie strony)

Uwaga
Po podpisaniu umowy na zakup energii elektrycznej od ENEA S.A. Klient zamiast dotychczasowej 
jednej faktury będzie otrzymywał dwie faktury:

• fakturę za energię elektryczną od ENEA S.A.
• fakturę za dystrybucję energii od RWE Stoen Operator. 

Łączny koszt obu faktur będzie niższy niż jedna faktura od dotychczasowego sprzedawcy. 

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą:

 zadzwoń pod numer infolinii: 22 578 19 50 ( w godz: 8.30-17.30 pon-pt) 
 wyślij SMS'a o treści ''dom'' na numer: 517 040 688 – oddzwonimy!
 napisz e-mail: dom@enea-warszawa.pl

Twój obecny rachunek rachunek w ENEA Oszczędności w zł Oszczędnosci w %
60,00 zł 47,74 zł 12,26 zł 20,43%
100,00 zł 85,63 zł 14,37 zł 14,37%
150,00 zł 133,00 zł 17,00 zł 11,33%
250,00 zł 227,73 zł 22,27 zł 8,91%
350,00 zł 322,46 zł 27,54 zł 7,87%


