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Szanowni Państwo
Przekazujemy Państwu pierwsze wydanie naszego biuletynu firmowego przygotowanego specjalnie dla naszych Klientów. Chcemy w ten sposób dotrzeć bezpośrednio do Państwa z informacjami o tym, co dzieje się w
firmie i o sprawach dotyczących Was — Odbiorców ciepła. Z wcześniej prowadzonych badań ankietowych wiemy, że preferujecie Państwo bezpośrednią
formę komunikacji. Poprzez naszą gazetkę chcemy służyć Państwu aktualną
informacją oraz poradą. Wszelkie uwagi na temat interesujących Państwa
tematów będą dla nas bardzo cenne. (Ż.A)

KRÓTKA PRZERWA REMONTOWA

WAŻNE TEMATY:

Z dniem 1 lipca 2005
zostały wprowadzone
nowe taryfy wytwórcy
i dostawcy ciepła.

Nie uda się jednak uniknąć w
tym roku przerwy remontowej w
dostawie ciepłej wody użytkowej. MPEC –KONIN Sp. z o.o.
planował tak organizację remontów sieci ciepłowniczej aby
nie odstawiać całego systemu
ciepłowniczego. Przewidywano
jedynie krótkie wyłączenia fragmentów poszczególnych osiedli
i ulic. O wyłącznie sytemu ciepłowniczego na czas remontów
zawnioskował producent ciepła
- ZE PAK. Przerwa w dostawie

ciepłej wody dla miasta Konina
będzie jednak znacznie krótsza niż zwykle - odbędzie się w dniach od
4 do 11 lipca. (Ż.A)
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NOWA TARYFA CIEPŁA.

Z dniem 1 lipca 2005 zostały wprowadzone nowe taryfy wytwórcy i dostawcy ciepła. Informowaliśmy o

tym fakcie wszystkich naszych odbiorców odrębnym pismem. Nastąpiła niewielka zmiana w sposobie ustalania taryf za
ciepło w zawiązku z zmianą przepisów - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30.07.2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem Dz.U.Nr 184, poz.1902./
Nowa taryfa MPEC-Konin Sp. z o.o. nie zawiera opłaty abonamentowej. W praktyce oznacza to o jedną pozycje
mniej na fakturze. Aby przybliżyć Państwu istotę zmian zamieszczamy poniżej przykładowe wyliczenie kosztów ogrzewania domu wg poprzednio obowiązującej taryfy oraz nowej - obowiązującej od 01 lipca 2005.

Założenia do obliczeń: moc zamówiona 0,010 MW , zużycie ciepła w skali roku 96 GJ (średnio miesięcznie 8 GJ), grupa

Wg Taryfy obowiązującej od 01-07-2004 do 30-06-2005

taryfowa A2 i A3

L.p. Tytuł płatności
JM
Cena brutto
Wartość brutto
——————————————————————————————————————————————————————
1.
Zamówiona moc cieplna 0,010 MW
x
5931,01 zł = 59,31 zł
2.
Przesyłowa opłata stała
0,010 MW
x
2548,00 zł = 25,48 zł
3.
Abonament
1 ,00
x
17,64 zł = 17,64 zł
4.
Energia z licznika
8,00
GJ
x
15,15 zł = 121,2 zł
5.
Przesyłowa opłata zmienna 8,00
GJ
x
9,53 zł = 76,24 zł
———————————————————————————————————————————————————-———
RAZEM

299,90 zł

Opłaty stałe w skali roku :
102,43 zł x 12 miesięcy
=
1229,16 zł
Opłaty zmienne w skali roku :
96 GJ x 15,15 zł ( energia z licznika)
=
1454,40 zł
96 GJ x 9,53 zł (przesyłowa opłata zmienna) =
914,88 zł
—————————————————————————————————————————————————————————————Roczny koszt ogrzewania domu w sezonie 2004/2005 łącznie wyniósł

3598,44 zł

Wg Taryfy obowiązującej od 01-07-2005 do 30-06-2006
L.p. Tytuł płatności
JM
Cena brutto
Wartość brutto
——————————————————————————————————————————————————————-1.
Zamówiona moc cieplna 0,010 MW
x
5886,09 zł = 58,86 zł
2.
Przesyłowa opłata stała
0,010 MW
x
2691,23 zł = 26,91 zł
3.
Energia z licznika
8,00
GJ
x
15,41 zł = 123,28 zł
4.
Przesyłowa opłata zmienna 8,00
GJ
x
10,53 zł =
84,24 zł
———————————————————————————————————————————————————-———-RAZEM

293,29 zł

Opłaty stałe w skali roku:
85,77 zł x 12 miesięcy
=
1029,24 zł
Opłaty zmienne w skali roku :
96 GJ x 15,41 zł ( energia z licznika)
=
1479,36 zł
96 GJ x 10,53 zł (przesyłowa opłata zmienna) =
1010,88 zł
—————————————————————————————————————————————————————————————Roczny koszt ogrzewania domu w sezonie 2005/2006 łącznie wyniesie
(Ż.A)

3519,48 zł

Zapraszamy na nasze strony WWW gdzie znajduje się „kalkulator opłat, który umożliwi każdemu odbiorcy szczegółowe
wyliczenie opłat miesięcznych oraz rocznych.
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PODSUMOWANIE SEZONU GRZEWCZEGO 2004/2005
Sezon
grzewczy
2004/2005 rozpoczął się
23.09.2004 roku i trwał
wyjątkowo długo bo aż do
23 maja 2005r (łącznie
243 dni). Średnia temperatura zewnętrzna minionego
sezonu to +3,7 oC. W tym
czasie zakupiliśmy w źródle
ciepła
Elektrowni Konin
1 399 268 GJ energii cieplnej, a sprzedaliśmy Odbiorcom 1 209 720 GJ energii

cieplnej. W sezonie
2004/2005 miało miejsce
5 awarii na sieci ciepłowniczej w wyniku których wystąpiły krótkotrwałe przerwy
w dostawie energii cieplnej.
Wszystkie awarie były usuwane na bieżąco, dzięki
czemu nasi Odbiorcy nie
odczuli niedogodności związanych z awariami. W sezonie 2004/2005 wdrożono
w MPEC-KONIN Sp. z o.o.

system radiowego odczytu
ciepłomierzy na Osiedlu
Glinka. System obejmuje
236 ciepłomierzy wyposażonych w moduł radiowy oraz
czytnik z nakładką radiową.
Wdrożony system eliminuje
występowanie błędów odczytu oraz uniezależnia odczyt od obecności Odbiorców. Sezon grzewczy
2004/2005 był pierwszym
sezonem przepracowanym

w zgodności z wdrożonym w
MPEC-KONIN Sp. z o.o. w
2004r. Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym o wymagania norm:
ISO 9001, ISO 14001 oraz
PN-N 18001 (M.W)

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KOLEJNEGO SEZONU GRZEWCZEGO?
Aby kolejny sezon grzewczy
minął bezproblemowo już
teraz warto pomyśleć o stanie technicznym własnych
urządzeń. Zachęcamy naszych odbiorców do wykonania przeglądu technicznego węzła, który wskaże co
należałoby wyremontować,
czy też zmodernizować.
Każdy ogrzewany obiekt jest
inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ze swojej
strony służymy naszym odbiorcom poradą w tym zakresie. Radzimy przejrzeć

własne instalacje, spojrzeć
na nie pod kątem sprawności i minimalizacji kosztów
ogrzewania. Od sprawności
instalacji węzła i jego elementów wiele zależy. Warto
pomyśleć o wyposażeniu
węzła w automatykę, która
umożliwi programowanie
temperatury w pomieszczeniach w ciągu doby oraz
tygodnia. Ułatwia to oszczędzanie energii oraz poprawia komfort cieplny w
obiekcie. Radzimy również zajrzeć do umowy

sprzedaży ciepła, w której
określone są podstawowe
obowiązki odbiorcy ciepła w
zakresie dbałości o urządzenia podłączone do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Zapraszam do naszego Biura Obsługi Klienta przy
Al.1 Maja 3 A
(tel;
24-97-442
lub
24-97-444), gdzie
polecamy produko-

wany przez nas nowoczesny, oszczędny, kompaktowy węzeł oraz bezpłatne
doradztwo i kontakty z naszymi konsultantami. (Ż.A)

ZAPRASZAMY
Biuro Obsługi Klienta
PN 10.00—18.00
WT-PT 8.00—16.00

WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE DLA MPEC—KONIN SP. Z O.O.

MPEC
Konin
Sp. z o.o. od wielu lat buduje
wizerunek przedsiębiorstwa
solidnego, wychodzącego
naprzeciw oczekiwaniom
swoich klientów. Potwierdzają to otrzymywane nagrody i

wyróżnienia, w tym: Certyfikat
"Fair Play" nadany
przez Krajową Izbę Gospodarczą,
Certyfikat
"Wielkopolska
Jakość"
oraz Rekomendacja Polskiego Związku Inżynierów i

Techników Budownictwa.
Największym jednak
sukcesem było wdrożenie
Zintegrowanego Systemu
Zarządzania w oparciu o
uznane
standardy
ISO 9001 System Zarządza-

nia
Jakością,
ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem
oraz PN-N 18001 System
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
(J.B)
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SPŁYW KAJAKOWY WARTĄ KONIN - LĄD 2005
w a n y ,

pu kwalifikacyjnego. Ten

drugi etap

blisko 8 kilometrowy odci-

Sławsk –

nek jako pierwsza prze-

Ląd był to

płynęła

odcinek

z czasem godzina, 5 mi-

spacero-

nut

wy.

na 2 miejscu była załoga

Pomimo

nr 29 z czasem godzina,

nies przy-

7 minut i 40 sekund i

jającej aury w punkcie

trzecie miejsce załoga nr

rejestracji stawiły się 34

12 z czasem godzina, 7

ca 2005 roku odbył się I

załogi;

minut i 55 sekund.

Spływ Kajakowy Wartą na

zakresie K2

trasie Konin – Ląd. Organiza-

zakresie K1.

torami imprezy byli Prezesi

Kajakarzy

Spółek Miejskich w Koninie,

Kazimierz Pałasz Prezy-

a patronat honorowy nad

dent

imprezą objął Prezydent Mia-

Andrzej Chmielecki Ko-

sta Konina.

mandor Spływu.

Uczestnicy spływu na starcie

W sobotę 18 czerw-

33 załogi w
i jedna w
powitali

Miasta

oraz

Uczestnicy pokonali

Punktualnie o godzinie

trasę podzieloną na dwa

10 z kładki przy Moście

etapy: pierwszy etap Konin –

Toruńskim

Sławsk był to etap klasyfiko-

odliczanie załóg do I eta-

rozpoczęto

i

załoga
40

nr

16

sekund,

Po krótkim odpoczynku uczestnicy wypłynęli ze Sławska w trasę II
etapu rekreacyjnego. Była
to okazja do podziwiania
walorów i piękna terenów

zespołu muzycznego.
Punktem
spływu

kulminacyjnym
było

wręczenie

trzem zwycięskim załogom nagród rzeczowych
przez Prezydenta Miasta
Konina. Były to śpiwory,
namiot, plecaki i inne
nagrody

pocieszenia.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe
plakietki okolicznościowe,
czapeczkę i koszulkę. (J.B)

Nadwarciańskich.
Meta spływu to wspólne
ognisko i posiłek w Marina – Ląd przy dźwiękach

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.MPEC.KONIN.PL

O G R Z E J

S I Ę

W

K R Ę G U

N A S Z E G O

C I E P Ł A

MPEC—KONIN SP. Z O.O.
ul. Gajowa 1

Zespół redakcyjny:

tel: (063) 249-73-00

Biuro Obsługi Klienta

Fax: (063) 249-73-29

Al.1 Maja 3 A

peckonin@kn.onet.pl

tel; 24-97-442, 24-97-444

www.mpec.konin.pl

Jarzyńska Beata, Żywiołowska Agata, Mądrzak
Wojciech
Skład graficzny: Matuszewski Bartosz

