
Załącznik nr 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8; 
NIP: 795-020-07-28;  REGON: 650024129;  KRS: 0000127415 Sąd Rejonowy w Rzeszowie;   

tel. 16 670 74 02; fax 16 670 53 84; e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl;  www.mpec.przemysl.pl 

 

WNIOSEK O PRZESYŁANIE FAKTUR 
ORAZ INNEJ KORESPONDENCJI  

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

 

 

 

 

        Imię, nazwisko lub nazwa Odbiorcy 

……………………………………………………………..………………………………………………… 

       Adres zamieszkania lub siedziby Odbiorcy 

……………………………………………………………………………………………………… 

      PESEL / NIP 

 

      Kod Odbiorcy (nr kontrahenta)*  

 

 

 
 

 

                             
Proszę wpisać jeden adres e-mail na który przesyłane będą faktury i pozostała korespondencja oraz z którego 

prowadzona będzie korespondencja Odbiorcy z MPEC Przemyśl sp. z o.o.  

Adres e-mail proszę wpisać drukowanymi literami, każdy znak prosimy wpisywać w osobną kratkę. 

 

 
Faktury oraz inną korespondencję proszę przesyłać na powyższy adres e-mail 
począwszy od dnia  ………………………… 

W przypadku braku oznaczenia terminu rozpoczęcia świadczenia przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o. usługi  

e-faktura, termin zostanie ustalony zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie. 

Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 2174 z późn. 

zm.) wnioskuję o uruchomienie usługi e-faktura oraz akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT oraz innej 

korespondencji przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o. w formie elektronicznej. 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję „Regulamin e-korespondencji obowiązujący w MPEC Przemyśl Spółka 

z o.o.”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o. w celu przesyłania 

faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej.  

 

Przemyśl, dnia  ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……….…………………………………. 
czytelny podpis Odbiorcy 

lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej, 

gdy składający wniosek jest osobą prawną 

 
 

 

Wniosek można przesłać w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Przemyśl sp. z o.o.,  lub zeskanowany i podpisany 
dokument (w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia korespondencji) na adres: mpec@mpec.przemysl.pl 
Wzór niniejszego wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących przesyłania przez MPEC w Przemyślu sp. z o.o. faktur oraz innej korespondencji 

drogą elektroniczną, można pobrać ze strony www.mpec.przemysl.pl, zakładka „Dokumenty i Formularze” 

* - kod odbiorcy (nr kontrahenta) znajdziecie Państwo w każdej fakturze za ciepło wystawionej przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w postaci 
czterocyfrowego kodu umieszczonego przy oznaczeniu „Nabywcy”. 

           

    

DANE ODBIORCY CIEPŁA 

ADRES  E-MAIL, NA KTÓRY PRZESYŁANE BĘDĄ FAKTURY I INNA KORESPONDENCJA: 
 

TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI E-FAKTURA: 
 

http://www.mpec.przemysl.pl/
mailto:mpec@mpec.przemysl.pl
http://www.mpec.przemysl.pl/

