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Załącznik nr 2 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………………………. 

zawartej pomiędzy 

EkoMedia Sp. z o. o. (OSDn)        a       ……………………….. (Sprzedawca) 

   

Określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, 
dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do 

realizacji przedmiotu Umowy oraz sposób wymiany informacji 
 

 

1. Kod identyfikacyjny Sprzedawcy nadany przez OSDn (tożsamy z kodem nadanym przez OSP) na 
potrzeby realizacji Umowy: ……………………………… 

2. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) OSDn: 
EkoMedia sp. z o.o. 
ul. Radomska 29 
27-200 Starachowice 
tel.: 041 275 33 27 
fax: 041 275 33 28 
e-mail: ekomedia.poczta@wp.pl  

2) Sprzedawca: 

a)  w zakresie związanym z realizacją Umowy: 
      ……………………………………………………. 
      e-mail: …………………………. 
 
b) w zakresie postępowania reklamacyjnego: 

……………………………………………. 
e-mail: …………………………………. 

 
c) w zakresie dotyczącym przesyłania faktur, faktur korygujących i not odsetkowych w formie 

elektronicznej:  
  e-mail: ……………………………………… 
 

d) w zakresie danych pomiarowych: 
……………………………………………….. 
e-mail: : ……………………………………. 

 
e) w zakresie dotyczącym przesyłania informacji o weryfikacji zgłoszeń umowy: 

        …………………………………… 
      e-mail: ………………………. 

 
 

3. Osoby wyznaczone przez OSDn do bieżących kontaktów oraz uzgodnień związanych z realizacją 

umowy wraz z zakresem przydzielonych upoważnień: 
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1  Przekazywanie danych pomiarowych i 
raportów. 

GSM ……………………………………. 

Tel.:  

e-mail  

2  Przekazywanie danych pomiarowych i 
raportów 

GSM  

Tel.:  

e-mail  

3  
Bieżące kontakty i uzgodnienia związane z 

realizacją Umowy, jednak bez prawa jej 
zmian.   

GSM  

Tel.  

faks  

e-mail  

4  Obsługa procesu zmiany sprzedawcy.  

GSM  

Tel.  

Faks  

e-mail  

 

 
4. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy wraz z zakresem upoważnień: 

 

1   

  

  

2  

   

  

3  

   

  

 
5. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 nie mają prawa dokonywania zmian Umowy, ani prawa 

rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za 
wyjątkiem zaciągania w imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 3, zgodnie z zasadami 
zawartymi w Umowie. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek 
z wymienionych w ust. 3 i 4 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności.  

6. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 3 i 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu  
do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się  
do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 

 

OSDn   Sprzedawca 
 


