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PGE liderem sprzedaży energii elektrycznej w postępowaniach publicznych

• W roku 2017 PGE zwyciężyła w przetargach na sprzedaż energii m.in. do samorządów Warszawy, Krakowa, Kielc,
Rzeszowa
• Energia od PGE zasili m.in. Komendę Stołeczną Policji, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań
Jądrowych, Izby Administracji Skarbowej w całym kraju, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adam Mickiewicza w
Poznaniu, warszawskie i katowickie wodociągi oraz Tramwaje Warszawskie oraz Szybką Kolej Miejską w Warszawie
• Ponad 40 000 tys. wynosi łączna liczba zakontraktowanych punktów poboru energii w całej Polsce

PGE Obrót, która w Grupie PGE zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych,
biznesowych i publicznych, w tym jednostek samorządowych, zakontraktowała w 2017 roku w postępowaniach
publicznych ponad 3 TWh wolumenu energii elektrycznej. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań
publicznych w 2017 roku wynosi niemal 1 miliard złotych.
Jednym z naszych stałych celów jest podnoszenie wartości dla akcjonariuszy i coraz wyższa jakość usług
dostarczanych klientom. Odbywa się to na różnych poziomach. Jednym z nich jest realizowanie ambitnych planów w
zakresie zdobywania nowych kontraktów i rozwijaniu naszej oferty we wszystkich kanałach sprzedaży. Efekty w
postaci wygrywanych przetargów publicznych potwierdzają i umacniają naszą markę jako stabilnego i bezpiecznego
sprzedawcy energii dla klientów biznesowych i publicznych – mówi Henryk Baranowski prezes zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej.
Łączymy dwa elementy, które sprawiają, że dla znaczących firm i instytucji jesteśmy wiarygodnym partnerem. Dbamy
o to, aby dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapewnić mu wysoką jakość usług
posprzedażowych. Zbudowaliśmy zespół specjalistów w zakresie energetyki, prawa, zamówień publicznych, który
ciężko pracuje na sukcesy sprzedażowe – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.
PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i
jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów
– firm, instytucji i gospodarstw domowych.
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