KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE: úřednice V.Hubáčková, 572 580 116, matrika@brezolupy.cz

DOTAZNÍK resp. NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
BřezolupskýPlyn2021
Jak jsme vás již informovali dříve, obec Březolupy se rozhodla podpořit ty z vás, kteří své rodinné domy ( RD )
vytápí plynem, možností společného výběru dodavatele plynu.
Činíme tak v úzké spolupráci s neziskovou Energetickou agenturou Zlínského kraje ( EAZK.cz )100% vlastněnou
Zlínským krajem a předpoklad zahájení dodávky nového dodavatele se předpokládá k začátku topné sezóny tj.
k 1.9., resp. 1.10.2021.
Pokud tedy máte , zatím i nezávazný zájem, účastnit se společného výběru dodavatele, pošlete prosím nejlépe emailem, případně doručte jinak na OÚ Březolupy údaje k odběrnému místu – viz na konci tohoto letáčku.
Mohou poslat i ti, kteří nestihnou podat výpověď u stávajícího dodavatele s ukončením do cca 30.9.2021 resp. mají
smlouvy s delším časovým závazkem, mohou se přidat např. až k 1.1.2022 ale třeba i 2023.
Předpokládáme, že budeme soutěžit na dobu určitou (období 12-24 měsíců), datumově nejspíše období od 1.10. –
30.9. následujícího roku bez automatického prodloužení, ( tj. nejspíše 10/2021-09/2023 ) .
Pokud bude zájem, můžeme být jako obec opět nápomocní při výběru dodavatele i na období např. 10/2023 –
09/2025.
Pokud váháte s výpovědí u stávajícího dodavatele pak vězte, že je běžnou praxí vzetí zpět své žádosti o ukončení (
výpovědi ) smlouvy, samozřejmě pouze do doby, kdy termín ukončení nastane a většinou vám ještě stávající
dodavatel i vylepší své podmínky … .
Prakticky tedy doporučuji udělat si výpověď k 30.9.2021 a později a to bez sankcí, výběr nového dodavatele se
budeme snažit ukončit do července 2021, nejpozději 15.8.2021 a pokud s novými podmínkami nebudete spokojeni,
obrátíte se zpět na svého stávajícího dodavatele.
Obec Březolupy vám ve spolupráci s EAZK garantuje solidního dodavatele, žádného „šmejda“ s postranními
úmysly, a proto se nebojte k nám se svým odběrným místem přidat.
Smlouvu, platby, vyúčtování a ostatní k vašemu odběrnému místu samozřejmě bude i nadále psáno na vás, od nás
dostanete pouze tip na výhodného dodavatele, kterého získáme nabídkou většího počtu odběrných míst k dodávání
plynu s případnou možností hromadného sběru dokumentů na OÚ Březolupy a do budoucna se to pokusíme spojit
i s našimi odběry ( tj. objekty obce + ZŠ a MŠ ).
Samozřejmá je i základní pomoc ze strany obce se všemi případnými dokumenty a podobně.
Pokud vás tedy naše nabídka oslovila, doručte nám prosím následující údaje:

Dovoluji si vás tedy tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku ( máte-li předběžný nezávazný zájem ),
případně závazné objednávky ( máte-li už skutečný závazný zájem ):
Svou volbu vepište či zakřížkujte, tam, kde dává smysl a připouštíte, zvolte i více variant:
1. Pokud bude vysoutěžená cena a podmínky pro mě zajímavá, tak:
SE JEŠTĚ ROZHODNU
PŘEJDU K NOVÉMU DODAVATELI
2. Pokud to bude pro mne zajímavé, uvažuji o opakované účasti v tomto projektu i pro cca 2023-25:
JEŠTĚ NEVÍM
SPÍŠE NE
SPÍŠE ANO
ANO
3. Vaše údaje včetně e-mailu a pokud možno mobilního telefonu ( informace i SMSkou )
Příjmení: ………………………… Jméno: ………………………..
Bydliště: ……………………………………………………………..
Místo odběru: Březolupy č.p/p.č. ………….
EAN: ……………………………
Výpovědní doba dle stávající smlouvy:
3 měsíce
doba určitá s auto_prodloužením

doba určitá bez auto_prodloužení

jiná.…

Výpověď podána resp. u smluv na dobu určitou nastane k: ………
Doručte nám spolu s dotazníkem kopii vaší faktury, případně vypište:
Spotřeba za rok ( vyplňte údaj, který znáte ) v m3: ………………..
v kWh ……………………
Pokud chcete uvést, uveďte stávající cenu za dodávku- (obchod- KOMODITA) plynu za …………….v
Kč/kWh bez DPH a stálý měsíční plat za komoditu…………….. v Kč bez DPH ,
Nebo celkovou cenu z faktury, kterou jste za celý poslední z)účtovací rok uhradili …………v Kč s DPH
a název stávajícího dodavatele: …………………………………...
mobilní tel.:………………………. e-mail: ………………………………
podpis: ……..
ODEVZDEJTE NEJLÉPE do 30.4.2021: osobně či poštou na OÚ, nejlépe ale matrika@brezolupy.cz .

