
Załącznik 1 do cennika usług pozataryfowych 

 

Zlecenie wykonania usługi zgodnie 

z Cennikiem usług pozataryfowych 

LEWANDPOL PROENERGIA Sp. z o.o. 

Zleceniodawca: 

 

Wykonawca: 

Lewandpol Proenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 8, 09-407, Płock, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000344897, NIP: 7743139762 REGON: 142181477 

Zlecanie usługi: 

Zlecam wykonanie następujących usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych: 

 

Lp. Usługa Stawka za usługę  Wybór 
usługi 

1. Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie 
Sprzedawcy energii elektrycznej (nie dotyczy jednostek 
wytwórczych) 

z wykorzystaniem komunikacji zdalnej – 
20 zł 
 
z dojazdem do urządzenia 
pomiarowego – 57 zł  
 
za każdy następny układ pomiarowo-
rozliczeniowy w danym obiekcie – 10 zł 

□ 
 
□ 
 
□ 

2. Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia 300 zł  □ 

3. Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego 
urządzenia pomiarowego 

Rzeczywiste koszty naprawy lub w 
przypadku nieopłacalności naprawy 
koszt urządzenia 

□ 

4. Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej urządzenia 
transmisji danych będących własnością Zleceniodawcy  

250 zł  □ 

5.  Usługa przetworzenia, zarchiwizowania i przekazania 
Zleceniodawcy danych profilowych (profil 15 min lub 60 min) 
zarejestrowanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy 
pozyskanych w sposób zdalny do systemu pomiarowego OSD. 
Opłata płatna jednorazowo za udostępnienie danych 
profilowych za okres nie dłuższy niż kolejnych 12 miesięcy, 
jednej z następujących wielkości elektrycznych rejestrowanych 
przez układ pomiarowo rozliczeniowy: energia czynna pobrana, 
energia czynna oddana, energia bierna pojemnościowa, energia 
bierna indukcyjna 

350 zł * 
 
* Opłata pobierana jest w pełnej 
wysokości za udostepnienie danych 
pomiarowych zarejestrowanych w 
okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych 
miesięcy, niezależnie od kompletności 
danych pomiarowych. W przypadku 
danych obejmujących okres dłuższy niż 
12 miesięcy lub kilka profili danych 
pomiarowych, pobierana jest opłata 
stanowiąca iloczyn skalkulowanej stawki 
oraz ilości okresów 12-to miesięcznych i 
profili danych. Dane o różnych okresach 
uśrednienia (15 min., 60 min.) 
traktowane są jako osobne profile. 
Zakres udostępnionych danych 
pomiarowych uzależniony jest od ich 
dostępności i możliwości technicznych 
układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

□ 



 

Dodatkowe informacje w zakresie zlecanej usługi 
(krótki opis sytuacji, przyczyny zlecenia usługi): 

 
 
 
 
 
 
 

Prawne: 

 
1. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych na potrzeby niniejszego zlecenia znajdują się w klauzuli 

informacyjnej Lewandpol Proenergia sp. z o.o., która jest integralną częścią niniejszego dokumentu. 
2. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury i obciążenie go kosztami wykonania usługi 

na kwotę określoną powyżej powiększoną o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki ustalonej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zobowiązuje się ją zapłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia 
faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

3. Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów Lewandpol 
Proenergia sp. z o.o., do ceny usługi wyliczonej w oparciu o stawki powyżej, dolicza się ich koszt, uwzględniając 
10% zysku. 

4. Spółka realizuje również inne niż wyżej wymienione czynności, w przypadku zlecenia których stawka zostanie 
skalkulowana w sposób indywidualny. 

5. We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Lewandpol 
Proenergia sp. z o.o. wliczono koszt dojazdu do Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

………..……………………………  

      

(miejscowość/data/podpis)  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawca”) z siedzibą przy 
) ul. Otolińska 8, (09-407) Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000344897, posiadająca NIP: 774-313-97-
62, REGON: 142181477 reprezentowaną przez komplementariusza: GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 
Al. Armii Ludowej 28, 00-609 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez z w Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000435235; REGON: 146331318; 
NIP: 527-268-44-00 (zwana dalej „Administratorem”). 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-
mail: mazovia@proene.pl lub pod adresem: Al. Armii Ludowej 28, 00-609 Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), b) dla celów wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa energetycznego 
oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
2016/679; c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Sprzedawca (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest prowadzenie analizy 
wyników prowadzonej działalności gospodarczej; d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego 
na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). 

4) Dane dotyczące Pani/Pana sytuacji finansowej są weryfikowane: 
a) w Biurach Informacji Gospodarczej i innych publicznych rejestrach w zakresie dopuszczonym właściwymi przepisami, 

jak również  
b) w oparciu o informacje pochodzące z innych publicznie dostępnych źródeł (np. prasy, Internetu i wywiadowni 

gospodarczych), w zakresie w jakim dane te są w tych źródłach dostępne; 
5) Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.  
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których Sprzedawca korzysta w celu realizacji umowy, 

a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych, 
Sprzedawca prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych wymaganych przez Sprzedawcę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

 Klauzula Informacyjna dla Personelu Odbiorcy 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 8 
(zwana dalej „Sprzedawca”). 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-
mail: mazovia@proene.pl lub pod adresem: Al. Armii Ludowej 28, 00-609 Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Sprzedawcy Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z 
zawarciem i wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) i Sprzedawcę. 

4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę obejmuje imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu 
oraz adres e-mail.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt. 3 – 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu 
zatrudniającego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679). 
Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Sprzedawcy sprawnego bieżącego wykonywania umowy.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na 
rzecz Sprzedawcy usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym). 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy handlowej, o której mowa 
w pkt 3. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 5 
powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Sprzedawca prosi o wnoszenie 
sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  

 


