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Zestawienie PPG 

Lp. 
PPG Nr PPG Adres PPG 

Wypowiedzenie umowy
Odbiorca / Sprzedawca) Nr licznika OSD Dotychczasowy sprzedawca 

Parametry dostawy 

Lp. 
PPG 

Nr PPG Data rozpoczęcia 
dostawy 

Okres umowy 
(pełne miesiące) Grupa taryfowa OSD Ilość kontraktowa 

roczna [MWh] 
MIK 
[%] 

Moc zamówiona 
[kWh/h] 

Cena lub formuła cenowa [zł/MWh] / 
Abonament [zł/m-c]

Ilości kontraktowe w podziale na Miesiące umowne [MWh] 

Lp. 
PPG 

Nr PPG Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 
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