Warszawa, dnia 28.11.2019

GASELLE Sp. z o.o.
Cennik GASELLE Sp. z o.o. sprzedaży paliw gazowych przez
w ramach sprzedaży rezerwowej dla gazu wysokometanowego („E”)
(dalej: „Oferta”)

Na podstawie art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z
późn. zm.) Gaselle Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedawca”) oferuje usługę kompleksową sprzedaży i dystrybucji paliwa
gazowego zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy
„E”) dla Odbiorców końcowych (dalej: „Odbiorca”) niebędących odbiorcami w gospodarstwach domowych,
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: „OSD”) lub sieci
przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A, dla których dotychczasowy sprzedawca
paliwa gazowego zaprzestał dostarczania paliwa gazowego.
W związku z powyższym zadaniem sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw paliw gazowych
odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy
kompleksowej, lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej
(dalej: „Dotychczasowa Umowa”) z dotychczasowym sprzedawcą.
Warunki oferty:

Odbiorca wskazuje Sprzedawcę jako sprzedawcę rezerwowego i jednocześnie upoważnia OSD do zawarcia w
jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest na adres kontakt@e-gaselle.pl lub (tel.+48 577
278 222)
OSD/OSP w celu zapewnienia ciągłości dostaw Paliwa gazowego, zawiera w imieniu i na rzecz Odbiorcy
umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej
(dalej: „Umowa rezerwowa”) ze Sprzedawcą, na warunkach określonych we wzorze Umowy rezerwowej,
według Cennika Sprzedaży Rezerwowej (dalej: „Cennik”), zgodnie z Ofertą. Wzór Umowy rezerwowej oraz
Cennik dostępne są do pobrania na www.e-gaselle.pl
Umowa rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania realizacji Dotychczasowej Umowy i zawierana jest na
czas nieokreślony, uwzględniając przeniesienie mocy umownej z dotychczasowego obowiązującego PZD w
istniejących Punktach Poboru Gazu klienta na Sprzedawcę, uwzględniając warunki dystrybucji Paliwa
gazowego w danym punkcie wyjścia z sieci gazowej OSD, gdzie zaprzestano dostarczania paliwa gazowego do
Odbiorcy.
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W przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawa mających wpływ na koszty zakupu i dostarczania paliwa
gazowego w zakresie podatku akcyzowego lub zmiany odnoszącej się do systemu białych certyfikatów, cena
ulegnie zmianie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, w takim zakresie, w
jakim zmiany w prawie miały wpływ na koszty zakupu i dostarczania Paliwa Gazowego. Sprzedawca
poinformuje Odbiorcę o zmianie ceny razem z fakturą.
Jakość i ciśnienie gazu. Jakość oferowanego gazu ziemnego spełnia warunki określone dla gazu przesyłanego
siecią dystrybucyjną zgodnie z obowiązującym kodeksem sieci (IRiESD) Operatora. Ciśnienie gazu zgodnie z
warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Operatora dla danego Punktu Odbioru oraz IRiESD.
Przyjęcie Oferty następuje poprzez przyjęcie i podpisanie niniejszej Oferty (Akceptacja Oferty) przez
osobę/osoby uprawioną/e do reprezentacji Klienta i przesłanie jej drogą elektroniczną w formacie PDF lub
listem poleconym do strony Sprzedawcy.

Grupa taryfowa
Sprzedawcy

Moc umowna (a)
[kwh/h]

Cena paliwa
gazowego z
zerową stawką
akcyzy [gr/kwh]

Do celów
opałowych
[gr/kwh]

Opłata handlowa
(abonamentowa)
zł/miesiąc/PPG

W-4

a ≤ 110

12,500

12,862

10

W-5

a > 110

12,500

12,862

20

AKCEPTACJA OFERTY przez Klienta:

Nazwa firmy
Pieczęć firmowa

Osoba upoważniona do akceptacji
oferty

Data i miejsce
Czytelny podpis
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