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1. Dane oferenta 

Reo.pl Sp. z o.o. 

Adres: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953880, NIP: 

5213956475, REGON: 521277758 

Koncesja nr OEE/815/70237/W/DRE/2014/ZJ na obrót energią elektryczną wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 19.12.2014 ważna do 31.12.2030. 

2. Szczegóły oferty Tylko Zielona Energia 

WARIANT – STAŁA CENA    

Cena energii elektrycznej 1 i 2 1099 zł/MWh 

Grupy Taryfowe GXX 

Opłata handlowa2 10 zł miesięcznie 

Okres rozliczeniowy 1 miesiąc 

Płatność 
Przelew bankowy w terminie 14 dni 
od daty wystawienia elektronicznych 
faktur VAT i faktur VAT-korekta 

Okres sprzedaży do 31.12.2022 r. 

Gwarancja pokrycia zapotrzebowania  
w 100% z OZE Tak 

Obszar  RP 
 

1 Cena energii zawiera podatek akcyzowy na energię elektryczną, którego płatnikiem będzie  

Reo.pl Sp. z o.o. oraz koszty zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia wymaganych przepisami 

ogólnie obowiązującego prawa. 
2  Do cen zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Energia elektryczna będąca przedmiotem oferty jest  

w całości energią pochodzącą z odnawialnych źródeł 

energii 

Oferta została przygotowana z uwzględnieniem istniejących na dzień złożenia 

oferty unormowań prawnych w zakresie funkcjonowania rynku energii w Polsce,  

a w szczególności:  

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 

z późniejszymi zmianami);  

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, 

poz. 626 z późniejszymi zmianami), w zakresie akcyzy na energię elektryczną;  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu 

energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 

oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229  

z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania  

i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej  

i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2011 r., Nr 176, poz. 1052).  

 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami).  
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3. Polska Grupa Biogazowa S.A. 

Reo.pl Sp. z o.o. jest częścią Polskiej Grupy Biogazowej (PGB), której działalność 
została zapoczątkowana w 2007 r. z inicjatywy osób posiadających wieloletnie, 
bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Dzięki szerokiej wiedzy 
w obszarze inwestycji proekologicznych, znajomości zagadnień prawnych, realiów 
polskiego rynku OZE oraz zaangażowaniu zespołu, realizacja projektów 
zmierzających do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł odbywa się 
na najwyższym poziomie. 

W skład Grupy wchodzi blisko 30 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.: 

 wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, 

 bilansowania handlowo – technicznego, 

 inwestycji w budowę źródeł odnawialnych, 

 serwisu i eksploatacji odnawialnych źródeł wytwórczych, 

 badań i rozwoju. 
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