KOMUNIKAT
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 64/2016
z dnia 8 grudnia 2016 r.
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - na dzień 30 grudnia br. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, uprzejmie zapraszamy
wytwórców zamierzających wziąć udział w aukcji na spotkania informacyjne, które odbędą się
w dniach 15 - 16 grudnia br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181;
02-222 Warszawa, budynek B, sala „Event Room” - parter.
Spotkania dedykujemy wytwórcom, którzy złożyli, bądź złożą skutecznie przed dniem
14 grudnia br. deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji, względnie posiadają ważne
zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału aukcji, lub we wskazanym terminie zaświadczenie
takie uzyskają.
W trakcie spotkań przewidujemy dwa Panele:
1) w dniu 15 grudnia 2016 r., godz. 09:00 - 14:30 - Panel Nr 1 - dedykowany zagadnieniom
związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym,
2) w dniu 16 grudnia 2016 r., godz. 09:00 - 14:30 - Panel Nr 2 - podczas którego
przedstawimy zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej.
Rozpoczęcie rejestracji uczestników - godz. 8:30.
Prosimy o punktualne przybycie.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze zgłoszenie się wytwórcy
i uzyskanie wpisu na listę uczestników szkolenia.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr: (22) 487 57 35 lub mailowo na adres:
lukasz.patulski@ure.gov.pl
Prosimy o wskazywanie w zgłoszeniu Panelu, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć oraz
imienia i nazwiska osoby, która w imieniu wytwórcy weźmie udział w szkoleniu. Uczestników
Panelu Nr 2 prosimy o zabranie ze sobą laptopów z dostępem do Internetu lub sieci Wi-Fi.
Podczas zajęć możliwe będzie założenie konta, które następnie zostanie aktywowane przez
administratora IPA i umożliwi wytwórcy podejmowanie dalszych działań w systemie IPA, w tym
m.in. związanych ze złożeniem oferty w aukcji ogłoszonej na rok 2016.
UWAGA!!!
Do udziału w Panelu Nr 2 zaproszone zostaną wyłącznie osoby posiadające
kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym
ePUAP (prosimy o potwierdzenie tego faktu w zgłoszeniu).
Ze względu na warunki lokalowe liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

