....................., dnia ..................... r.
Miejsce i data wystawienia, miesiąc słownie

Beneficjent:
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 58
Zleceniodawca:
…………………………..
(nazwa, siedziba, KRS, kapitał zakładowy, Regon, NIP Sprzedawcy)

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA*
Zostaliśmy poinformowani przez naszego Zleceniodawcę, że wymagana jest gwarancja
bankowa/ubezpieczeniowa* w wysokości …………… PLN (słownie PLN: ……………) –
wystawiona na Waszą rzecz i zabezpieczająca należyte wypełnienie przez Zleceniodawcę
zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Beneficjentem w dniu
............. Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej nr OSD/GUDK/(ozn.
Sprzedawcy)/(rok).
Zgodnie ze zleceniem otrzymanym od Zleceniodawcy, my …………… z siedzibą
w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta
…......................… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …………… niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się
zapłacić Wam kwotę nie przekraczającą ……................. PLN (słownie PLN: …………………)
– z tytułu rozliczeń płatności wynikających z powołanej na wstępie Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania od Was pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty stwierdzającego, że
Zleceniodawca nie wywiązał się częściowo lub całkowicie ze zobowiązań wynikających
z powołanej na wstępie Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej
nr OSD/GUDK/(ozn. Sprzedawcy)/(rok) zgodnie z jej postanowieniami.
Wasze pisemne żądanie zapłaty winno być podpisane przez upoważnione osoby
i wskazywać bank oraz numer rachunku, na który winien być dokonany przelew.
Gwarancja jest ważna do dnia …………… r. włącznie.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie:
 z upływem terminu ważności, po upływie terminu ważności, żadne roszczenia nie będą
przez nas rozpatrywane,
 z dniem otrzymania przez nas, przed upływem terminu ważności gwarancji, pisma
potwierdzającego zwolnienie nas przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań
wynikających z gwarancji,
 gdy świadczenia z tytułu gwarancji wypłacone przez nas osiągną kwotę gwarancji.
Gwarancja wchodzi w życie z dniem …………… r.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy, dla siedziby ENEA Operator
Sp. z o.o.

.......................................................
(Bank/Ubezpieczyciel)*
* - należy wybrać

