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Informacje o cenach sprzedaży energii i warunkach ich 

stosowania dla odbiorców końcowych nie będących 

odbiorcami w gospodarstwach domowych  

– GEWI Sp. z o.o. 
 

Okres obowiązywania: 01.01.2023-31.12.2023. 

 

 

 

OFERTA MARKET ACCESS  

 
PODSTAWOWE INFORMACJE: 
 

 

▪ Przedmiotem oferty jest dostawa zielonej energii po zmiennej cenie do odbiorców 

końcowych. 

 

▪ Rozliczenie za dostarczoną energię do odbiorców końcowych następuje po cenach 

Rynku Dnia Następnego (FIXING I) publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

 

▪ Ceny kontraktów godzinowych publikowane są dla każdej doby dostaw na stronie: 

https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn 

 

▪ Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

 

▪ Oferujemy możliwość zawarcia umowy na okres od 1 do 15 lat. 

 

▪ Należność za dostawy energii do odbiorcy końcowego w danym okresie 

rozliczeniowym wyznaczana będzie zgodnie z poniższym wzorem: 

 
𝑁 = V𝑧𝐸 ∙ (P𝑆𝑃𝑂𝑇−𝑉 + P + G +  o) 

 

 

Gdzie: 𝑁** – należność netto za energię elektryczną sprzedaną do odbiorcy 

końcowego [PLN], 

https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn


Szczecin, 

14.03.2023 
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P𝑆𝑃𝑂𝑇−𝑉 – to miesięczna średnioważona sprzedanym wolumenem energii w 

ciągu Miesiąca Dostawy, cena Energii wyrażona w PLN/MWh. Ceny 

rozliczeniowe z pierwszego fixingu Rynku Dnia Następnego publikowane są dla 

każdej godziny każdej doby dostawy podczas Miesiąca Dostawy przez TGE S.A., 

V𝑧𝐸 – Wolumen energii sprzedanej do odbiorcy końcowego [MWh], 

P – Prawa Majątkowe [PLN/MWh], 

G – Gwarancje Pochodzenia [PLN/MWh], 

𝑜 *– opłata za usługi GEWI, w której wkalkulowane jest ryzyko kosztów 

bilansowania energii [PLN/MWh]. 

 

*Opłata za usługi GEWI Sp. z o.o. będzie wyznaczana indywidualnie dla każdego odbiorcy 

końcowego w zależności od jego profilu i wolumenu rocznego zużycia energii. 

 

**Do cen przedstawionych w ofercie należy doliczyć podatki i inne opłaty zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 
Cechy oferty MARKET ACCESS: 

 
▪ Dostawy w 100% zielonej energii. 

 

▪ Certyfikat potwierdzający zużycie zielonej energii. 

 

▪ Osobisty opiekun pozostający do Państwa dyspozycji w trakcie całego czasu 

obowiązywania umowy. 

 

▪ Rozliczenie za rzeczywiste zużycie na podstawie danych dobowo-godzinowych 

publikowanych przez OSD, na terenie którego znajdują się Państwa punkty poboru 

energii. 

 

▪ Elektroniczne faktury. 

 

▪ Zapewniamy dostęp do codziennie aktualizowanego raportu o aktualnych 

poziomach rynkowych cen energii. 

 

 

 


