……………………………, dn. ……………
ZLECENIE
Zleceniodawca:…………………………………………………………………………….…………….
Nr telefonu. ………………………………… NIP …………………………………...…………………
Adres: ………………………………………………………………………….…………………………
Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Koszalin, ul. Komunalna 5
Zamawiam kontener o pojemności ………………
Zadeklarowany kod odpadu………………………………………………………..……………………..
(kod i nazwa odpadu)

Który należy podstawić na adres : ………………………………………………………..……………….
Data podst. kontenera …………………………. Data odbioru kontenera …………………………………
Do potwierdzenia wykonania usługi upoważniam:
.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania potwierdzenia wywozu)

Upoważniam Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Koszalin do wystawienia faktury
VAT bez podpisu Zleceniodawcy i akceptuję następujące warunki:














Ostateczna klasyfikacja odpadu dokonywana jest w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.
Zakaz wrzucania eternitu i innych odpadów niebezpiecznych, np. opakowań po klejach, rozpuszczalnikach, farbach,
piankach i silikonach itp.
Zmieszanie odpadów budowlanych o różnych kodach powoduje, iż opłata za przyjęcie odpadów do Zakładu Odzysku
Odpadów jest naliczana według ceny odpowiedniego kodu odpadów budowlanych zmieszanych. W przypadku zmieszania
odpadów z wyraźną przewagą (objętościowo) jednego z nich opłata jest naliczana wg ceny tego odpadu.
Kontener należy napełnić do krawędzi poziomej wysokości kontenera. Przepełnienie kontenera w stopniu
uniemożliwiającym odbiór powoduje wstrzymanie wywozu odpadów do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki
odpadów z kontenera.
Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki jego wyboru. Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości odbioru odpadów w przypadku późniejszej zmiany miejsca ustawienia kontenera
przez Zleceniodawcę
Wykonanie usługi wymaga potwierdzenia Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
Za wykonanie usługi Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT.
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z aktualnym
cennikiem Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca został poinformowany o kosztach wykonania usługi i akceptuje ustalone warunki płatności. Wybrane ceny
za składowanie odpadów zostały wymienione w załączniku nr 1 do zlecenia; pełny cennik dostępny jest w Dziale Obsługi
Klienta
Dowóz kontenera poza granicami miasta Koszalina powoduje naliczenie dodatkowych kosztów zgodnie z aktualnym
cennikiem Zleceniobiorcy.
Brak możliwości wykonania usługi (brak dojazdu do posesji/kontenera, przepełnienie pojemnika itp.) upoważnia
Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kosztami dodatkowego dojazdu do klienta zgodnie z aktualnym cennikiem.
Niezłożenie reklamacji przez Zleceniodawcę w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury powoduje, że Zleceniobiorca
traktuje usługę jako wykonaną i akceptuje kwotę do zapłaty wynikającą z faktury.
Nr rachunku bankowego do wpłaty kaucji (o ile jest wymagana):

Bank Zachodni WBK S.A. – 79 1500 1096 1214 7000 0049 0000

………………………………………
(Pieczęć i podpis Zleceniodawcy)

