EKOPLAST - PRODUKT Sp. z o.o.
ZLECENIE Odbiór odpadów budowlanych i poremontowych w kontenerze
1. Dane do Faktury:
Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko
Adres
NIP lub PESEL
Tel. kontaktowy
Adres korespondencyjny
2. Warunki świadczenia usługi odbioru odpadów w kontenerze
a) Ceny obejmują : całkowity koszt usługi tj. podstawienie i odbiór kontenera + postój 72h + zagospodarowanie odpadu
Rodzaj odpadu
Rodzaj
Nr Kontenera
Cena zł
Cena zł
Podpis klienta
Kontenera/
netto
brutto
Pojemność
Kontenera
Czysty Gruz
Zmieszane odpady budowlane
Odpady Wielkogabarytowe
Inne
b) Cena obejmuje korzystanie z kontenera przez 3 dni robocze, za każdy następny dzień należy doliczyć kwotę 10 zł netto ( 12,30 zł brutto)
c) W przypadku niezgodności odadu/ów z deklarowanymi w pkt.2a). zlecenia wynagrodzenie za wykonaną usługę może ulec zmianie na odpowiadającą kosztom
związanym z ich zagospodarowaniem. Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia jest przekwalifikowanie odpadu/ów na zgodny z rzeczywiście odebranym
odpadem. O przekwalifikowaniu odpadu/ów na zgodną z faktycznie odebranymi Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po dokonaniu odbioru
3. Miejsce podstawienia kontenera
Ulica / Numer
Miejscowość
Data podstawienia
Uwagi
pustego kontenera

4. Oświadczenie Klienta
a) Deklaruję zgodność odpadu/ów z pkt. 2a) zlecenia.
b)Na ustawienie kontenera na terenie nie będącym moją własnością uzyskałem zgodę zarządcy terenu
c) Zobowiązuję się do zapewnienia dojazdu do kontenera usytuowanego na utwardzonej nawierzchni
d) Po załadowaniu kontenera skontaktuję się z Zleceniobiorcą w celu ustalenia daty odbioru kontenera.
e) W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z winy Zlecającego np. zastawiony dojazd, kontener nie przygotowany na czas do wywozu, brak odpadu w
kontenerze - wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami transportu 100 zł netto/kurs (123 zł brutto/kurs).
f) W przypadku niezgodności odpadu/ów z deklarowanym/i w pkt. 2a) zlecenia, wyrażam zgodę na ustalenie wynagrodzenia wg. zasad obowiązujących dla
przekwalifikowanego odpadu.
g) W przypadku uszkodzenia kontenera podczas postoju/załadunku zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy na podstawie wystawionej FV.
h) W przypadku przekroczenia objętości kontenera przez Zleceniodawcę zobowiązany jest on do uiszczenia dodatkowej opłaty za nadmiar danego rodzaju
odpadu.
i) Zleceniodawca nie przekroczy ładowności kontenera wyznaczonej wysokości burt. Przepełnienie kontenera w sposób uniemożliwiający jego odbiór powoduje
wstrzymanie wywozu do czasu usunięcia nadwyżki odpadów z kontenera z konsekwencjami zawartymi w pkt. 2b i 4e

Akceptuję warunki Zlecenia :..........................................................................................................(data/podpis)
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