
zł/ netto

zł/ netto

zł/ netto

zł/ netto

zł/ netto

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do wskazania, po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym zarządem ulic, odpowiedniego 

miejsca podstawienia kontenera, oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia tego kontenera pojazdem o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 20 ton. 

1. Kontenery są udostępnione na 5 dni robocze, za każdy następny dzień zostanie naliczona dzierżawa za udostępnienie kontenera 

w wysokości 50,00 zł/ netto/ dzień.

8. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt. W przeciwnym wypadku kierowca 

może odmówić jego odebrania, a klient zostanie obciążony za dodatkowy kurs w wysokości 175,00 zł/ netto/ kurs.

10. FCC Polska zastrzega, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana na sortowni, na której deponowane są odpady 

przywożone od Zleceniodawcy.

ZABRZE, dnia ………..…………

ZLECENIE NR ……………

ZLECENIE ODBIORU ODPADÓW  W 

KONTENERZE

REGON:

I. DANE DO FAKTURY:

Nazwa firmy/ Imię i nazwisko:

Ulica, Nr, Kod Pocztowy, Miejscowość

NAZWA ZLECENIODAWCA:

ADRES KORESPONDENCJI:

NIP lub PESEL:

TELEFON KONTAKTOWY:

II. CHARAKTERYSTYKA ZLECENIA:

1. RODZAJ I KOD ODPADÓW:

17 01 01

RODZAJ ODPADÓW ZAZNACZYĆ

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

KOD ODPADU

Odpady wielkogabarytowe20 03 07

17 01 07

15 01 06

16 03 80

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

BIO

3. Podstawowe informacje:

Forma płatności przelew w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Cena obejmuje korzystanie z kontenera przez 5 dni robocze, za każdy następny dzień zostanie naliczona dzierżawa za 

udostępnienie kontenera w wysokości 50,00 zł/ netto/ dzień. 

2. CENNIK:

Cena netto za 1 m3

Cena netto za 1 Mg

Cena netto za transport

Cena netto za usługę ( transport + unieszkodliwienie)

Dzierżawa kontenera

III. Oświadczenie Zamawiającego:

Uwagi

Typ kontenera:

Termin podstawienia kontenera:

Termin odbioru kontenera:

Osoba kontaktowa:

Numer telefonu do osoby kontaktowej:

4. Miejsce podstawienia kontenera:

2. Należy stosować poniższe limity wagowe, po przekroczeniu których klient zostanie obciążony dodatkową kwotą w wysokości 264 

zł/Mg nadtonażu (zgodnie z cennikiem RIPOK MPGK od 01.08.2018).

Limity wagowe:

Kp-3,5 – 0,8 Mg

Kp- 5 – 1,2 Mg

Kp- 7 – 1,6 Mg

data                                                                 Pieczątka i czytelny podpis Zleceniodawcy

Inne)

3. Załadunek kontenera odpadem zostanie zrealizowany przez Zleceniodawcę we własnym zakresie.

5. Odpady umieszczone w kontenerze nie będą zmieszane, ani zanieczyszczone. Odpady te będą zgodne ze złożoną deklaracją w 

pkt II.1. zlecenia.

6. Odpady nie będą zawierały materiałów lub środków niebezpiecznych np. rtęć, azbest, papa, guma (opony), wełna itp.

7. W przypadku niezgodności odpadu z pkt II.1 zlecenia, wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami wg. zasad obowiązujących 

dla przekwalifikowanego odpadu.

9. W razie braku dostępu do kontenera, samochód będzie czekał max. do 15 minut celem udostępnienia odebrania kontenera. Po 

upływie ww. czasu, kurs potraktowany zostanie jako wykonany, a Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami transportu w 

wysokości 175,00 zł/ netto/ kurs. Ponownie kurs zostanie zrealizowany w najbliższym wolnym terminie po uprzednim zgłoszeniu 

przez Zleceniodawcę.

11. Do zlecenia dołączam kopie dokumentów: KRS lub wypis z ewidencja działalności gospodarczej, NIP, REGON ( w przypadku 

przedsiębiorcy) lub kopię dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i nr PESEL ( w przypadku kontrahentów 

indywidualnych).

Ulica i nr Miejscowość


