
FORMULARZ DOBORU I WYCENY  
MAGAZYNU ENERGII ENERGATE

Imię i nazwisko:

Firma:

Adres e-mail:

Nr tel.:

Większość informacji potrzebnych do odpowiedzi na poniższe pytania znajdziesz w swojej fakturze za energię elektryczną.

Jakie jest roczne zapotrzebowanie energetyczne obiektu?  
Prosimy o dodanie danych w MWh.

Czy jest zainstalowana lub planowana instalacja fotowoltaiczna,  
jeśli tak to jakiej mocy?

Czy przedsiębiorstwo zamierza instalować  
stacje ładowania samochodów elektrycznych?  
Jeśli tak, to jakiej mocy.

Jaki jest charakter pracy przedsiębiorstwa?

1 zmiana,  
5 razy w tygodniu, 

 2 zmiany,  
5 razy w tygodniu,

 3 zmiany,  
5 razy w tygodniu,

3 zmiany 
7 razy w tygodniu

Jaką funkcję miałby pełnić magazyn energii? (proszę podać główne zadanie magazynu). 
peak shaving, czyli redukcja maksymalnej mocy pobieranej w celu uniknięcia opłat za przekroczenie mocy 
zamówionej i ewentualnie zmniejszenie mocy zamówionej,

redukcja kosztów zakupu energii przez zmianę profilu jej zużycia, czyli ładowanie w nocy, kiedy jest tańsza  
i rozładowanie w czasie szczytów taryfowych, kiedy jest droższa,

źródło zasilania dla stacji ładowania samochodów o dużej mocy,

magazynowanie nadwyżek produkcji energii z fotowoltaiki w dni wolne od pracy (ok. 115 dni w ciągu roku),

zabezpieczenie energetyczne budynku na wypadek przerwy w dostawie prądu 
 – czy wszystkich odbiorów i na jak długo (1 godzina, 2 godziny, dłużej)?

Dodatkowo prosimy o przesłanie faktur za zakup energii elektrycznej z całego roku oraz o zestawienie zużycia energii w 
okresach 15-minutowych lub godzinowych, które udostępni Państwu operator.

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Na podstawie powyższych danych nasi eksperci dobiorą dla Państwa 
najkorzystniejsze rozwiązanie, które będzie spełniało wszystkie określone potrzeby. Odpowiedź uzyskają Państwo w ciągu 
trzech dni od przesłania wypełnionego formularza na adres: kontakt@energate.pl

MWh

Jak jest wysokość mocy zamówieniowej?  
Prosimy o podanie w kW. kW

TAK NIE

TAK NIE
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kWp

Według jakiej taryfy rozliczeniowej jest/będzie rozliczany obiekt?

Czy obiekt jest podłączony do sieci energetycznej? 

Czy na fakturze występują opłaty za pobór energii biernej  
pojemnościowej lub indukcyjnej?  
Jeśli tak to w jakiej kwocie w ujęciu rocznym.

na niskim na średnim napięciu

TAK NIE


