
Towarzystwo Inwestycyjne 
“Elektrownia - Wschód” S.A. 

ul. Frezerów 13 
20-209 Lublin 

tel. +48 81 749-20-41 
fax +48 81 749-20-50 

Zamówienie nr: 

Zamówienie wykonania usługi dodatkowej. 
Dane Zleceniodawcy : 

imię i nazwisko / nazwa podmiotu gospodarczego 

nr PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP, REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych) 
 

Adres do korespondencji: 

ulica nr domu nr lokalu 

-- 
miejscowość 
 

Nr telefonu kontaktowego 

kod pocztowy 

Dane miejsca dostarczania energii elektrycznej, którego dotycz y zlecenie: 

ulica nr domu nr lokalu 

-- 
miejscowość kod pocztowy 

nr licznika 

identyfikator odbiorcy (nr ewidencyjny odbiorcy) - w przypadku Odbiorców TIEW S.A. 

Niniejszym zlecam TIEW S.A. wykonanie usługi nr 

pozataryfowych.” w ilości  

, zgodnie z załączoną tabelą – „Cennik usług dodatkowych 

Zobowiązuję  się  do  uregulowania  należności  za  wykonaną  usługę  w  terminie  określonym  na fakturze.  Jednocześnie 
informuję, że wykonane czynności: • nie naruszą praw osób trzecich • będą wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie 

Prawa  Budowlanego i W ytycznymi  budowy  systemów  elektroenergetycznych kwalifikacje  •  będą  zgodne  z  zapisami 
rekomendowanych w TIEW S.A. 

.............................................................. 
data złożenia zamówienia 

..................................................................... 
czytelny podpis Zleceniodawcy 

(pieczęć dla podmiotów gospodarczych) 

W   przypadku   zamówienia   usługi   nr   28   –   „Założenie   plomb ”,   należy   poniżej   zaznaczyć   znakiem   „X” 
powód plombowania. 

 
Powód plombowania: 

 

Wymiana zabezpieczeń topikowych na nadmiarowo-prądowe  
Wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz lokalu, budynku lub w granicę działki  
Kompleksowy remont instalacji w budynku  

inne  ………………………………………………………………………………………………………………………... 
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