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OŚWIADCZENIE ODBIORCY 

 
O ZGODZIE NA ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ Z ZEUP S.A. Z SIEDZIBĄ W ZĄBKACH (zwaną dalej „OSD”) 
 
W związku z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy: 
 
______________________________________________, zwanym(-ą) dalej „Sprzedawcą” 

[nazwa i adres sprzedawcy] 

a: 
_________________________________________________ 

[imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy] 

 
_________________________________________________ 

[PESEL lub NIP] 

 
_________________________________________________ 

[adres odbiorcy] 

 
zwanego(-ą) dalej „Odbiorcą”, przyłączonego(-ą) do sieci OSD. 

 
Sprzedawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Odbiorcę (które okazał OSD), działając w imieniu  
i na rzecz Odbiorcy, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z OSD na określonych niżej warunkach, umowy  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla następującego punktu poboru energii elektrycznej („PPE”): 
 
_________________________________________________ 

[kod PPE] 

 
_________________________________________________ 

[adres PPE] 
 

§ 1  
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej realizowane będzie na warunkach wynikających z:  
1) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zamieszczonego na stronie internetowej 

OSD (www.zeup.pl);  
2) Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD („Taryfa”) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej OSD („IRiESD”) zamieszczonych na stronie internetowej OSD;  
3) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy 

taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej w tym 
zakresie nie są sprzeczne z Taryfą oraz wzorem umowy, o którym mowa powyżej w pkt. 1). 

§ 2  
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy oświadcza, że skutkiem złożenia niniejszego oświadczenia i doręczenia 
go OSD, będzie zawarcie przez Odbiorcę z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Odbiorcę lub OSD. 

§ 3  
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy zobowiązuje się, do przestrzegania warunków korzystania z usług 
dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD, wynikających z dokumentów wskazanych w § 1 powyżej 
oraz zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucji świadczone przez OSD. 

§ 4  
OSD na podstawie niniejszego oświadczenia, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia tego oświadczenia, 
podania właściwych danych i postanowień IRiESD, będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Odbiorcy usług 
dystrybucji energii elektrycznej dla wskazanego PPE, zgodnie z warunkami świadczenia tej usługi wskazanymi  
w § 1 powyżej. 

§ 5  
W związku ze złożeniem przez Sprzedawcę niniejszego oświadczenia, zawarcie umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i OSD następuje, bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń, z dniem rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży zgłoszonej zgodnie z IRiESD. Umowa  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W terminie 14 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, OSD 
zobowiązuje się wysłać Odbiorcy potwierdzenie treści zawartej umowy. 

§ 6  
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy będącego konsumentem niniejszym żąda, rozpoczęcia świadczenia 
przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej na odległość albo poza lokalem OSD, liczonego od 
dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem zdania następnego.  
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Sprzedawca działając w imieniu własnym oświadcza, że poinformował Odbiorcę będącego konsumentem, że  
w razie odstąpienia od ww. umowy w terminie 14-dniowym, Odbiorca ten będzie zobowiązany do zapłaty za 
spełnione na jego żądanie świadczenia (świadczone usługi dystrybucji) w okresie do dnia złożenia OSD 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

§ 7  
Sprzedawca działając w imieniu własnym oświadcza, że uzyskał pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Odbiorcy 

niniejszego oświadczenia. Jednak gdyby okazało się, że Sprzedawca złożył niniejsze oświadczenie nie będąc do tego 

prawidłowo umocowany przez Odbiorcę lub gdyby Sprzedawca przekroczył zakres udzielonego mu umocowania, lub 

gdyby osoby składające to oświadczenie z upoważnienia Sprzedawcy nie zostały do tego prawidłowo umocowane, lub 

gdyby Sprzedawca nie przekazał OSD zgodnie z IRiESD dokumentu, z którego wynika prawidłowość umocowania, to 

wówczas – bez względu na przyczynę tego stanu – Sprzedawca odpowiada wobec OSD za wszelką wynikającą stąd 

szkodę w pełnym zakresie. W szczególności w takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OSD 

odszkodowania w wysokości odpowiadającej wszelkim wynikającym z Taryfy opłat za usługi dystrybucji energii 

elektrycznej świadczone przez OSD na rzecz Odbiorcy na podstawie takiego wadliwego oświadczenia o zawarciu 

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

§ 8  
Sprzedawca działając w imieniu własnym oświadcza, że chwili doręczeniu mu pełnomocnictwa Odbiorcy do 
złożenia niniejszego oświadczenia poinformował Odbiorcę o treści oraz o skutkach złożenia niniejszego 
oświadczenia, w szczególności o tym, że celem jego złożenia jest zapewnienie możliwości świadczenia przez OSD 
na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej.  
Sprzedawca działając w imieniu własnym oświadcza, że przekazał Odbiorcy będącego osobą fizyczną bądź osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, otrzymaną od OSD informację o przetwarzaniu 
danych osobowych tego Odbiorcy przez OSD, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. 
 
 

 

____________________________ 

 
 

 

_________________________________________ 
[miejscowość, data] 

 
[za Sprzedawcę] 

 
Oświadczenia Odbiorcy będącego konsumentem, reprezentowanego przez Sprzedawcę, do umowy 
zawieranej na odległość albo poza lokalem OSD: 

 

 
TAK 

 
Oświadczam, że najpóźniej w chwili wyrażenia przeze mnie woli związania się umową zostałem 
poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej 
zawarcia oraz, że otrzymałem pouczenie o sposobie korzystania z prawa odstąpienia, stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszego oświadczenia.   

 
 

 

____________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 
[miejscowość, data] [za Sprzedawcę] 

 

Dobrowolne oświadczenia Odbiorcy będącego osobą fizyczną bądź będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą lub zawodową, reprezentowanego przez Sprzedawcę:  

TAK NIE  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej, 
promocji i konkursów, a także na ich udostępnianie przez OSD podmiotom realizujących wyżej wymienione 
zadania na rzecz OSD.   
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji 
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 
r., poz. 123 z późniejszymi zmianami).   
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień 
związanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późniejszymi zmianami).   

Odbiorcy w każdym czasie przysługuje prawo do odwołania zgody poprzez złożenie OSD stosownego pisemnego 
oświadczenia. 

 
Składając w imieniu Sprzedawcy objęte niniejszym dokumentem oświadczenia, oświadczam i zapewniam, że jestem właściwie 
umocowany do reprezentowania Sprzedawcy i okazałem OSD stosowne pełnomocnictwo, które otrzymałem od Sprzedawcy. 
 
 
           [Miejscowość, data]     [pełne imię i nazwisko osoby podpisujące oświadczenie] 
 
Załącznik: 
1. Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa danych osobowych ZEUP S.A. 
2. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. 


