SANIKOM Sp. z o.o.
ul: Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
Oddział w Lwówku Śląskim
Al. Wojska Polskiego 27

ZLECENIE
wywozu kontenerem i zagospodarowania odpadów komunalnych
DANE ZLECAJĄCEGO:
Imię i Nazwisko/Pełna nazwa firmy*:

..........................................................................................................

…......................................................................................................................................................................
Pesel/NIP*: ….............................. tel. kontaktowy*: ................................ e-mail:..........................................
- (*) pola obowiązkowe
Niniejszym zlecam wywóz kontenerem i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości:

…............................................................................................................................................

rodzaj odpadów:

….............................................................................................................................................

data podstawienia kontenera -(**) …............................................................................
data odbioru kontenera- (**):

…………………………………….......................

**określić po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. tel.75 647 81 91, e-mail: zom@lwowekslaski.pl
Jednocześnie oświadczam, że:
Kontener będzie ustawiony w miejscu dogodnym do dojazdu i zabezpieczonym:
- na terenie będącym moją własnością - (*)
- na terenie będącym własnością osób trzecich, do którego posiadam stosowne zgody- zezwolenia -(*)
(*)- niepotrzebne skreślić
oraz przyjmuję poniższe warunki wykonania usługi:
przyjmuję poniższe warunki wykonania usługi:
1. Katalog odbieranych odpadów obejmuje pozycje ujęte w załączniku nr 1 Stawki przyjęcia i zagospodarowania
odpadów na Składowisku odpadów Komunalnych w Płóczkach Dolnych.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi wywozu w przypadku niezgodności rodzaju
zebranych odpadów z deklarowanymi w zleceniu bądź określonymi w katalogu odbieranych odpadów.
W takim przypadku Zlecający zostanie obciążony kosztami podstawienia kontenera w wysokości określonej w
załączniku nr 3 Cennik świadczenia usług pojazdem typu bramowiec z kontenerem.
2. Odbiór kontenera winien zostać potwierdzony przez Zlecającego. W przypadku nieobecności Zlecającego podczas
odbioru kontenera i braku potwierdzenia odbioru, usługę uznaje się za wykonaną.
3. Opłata za usługę zostanie naliczona zgodnie z załącznikiem nr 3 Cennik świadczenia usług pojazdem typu
bramowiec z kontenerem.
4. Płatność zostanie uregulowana przez Zlecającego po wykonaniu usługi przelewem w terminie 14 dni na konto
wskazane na fakturze.
5. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zlecającego.
6. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie obciążał Zlecającego odsetkami ustawowymi.
7. Sprawy sporne wynikłe z niniejszego zlecenia będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Wykonawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zleceniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji dostarczanych
odpadów komunalnych, oraz wystawienia faktury Vat za świadczoną usługę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.926 ze zmianami)
...…..................................
miejscowość, data
…............................................................
Czytelny podpis Zlecającego, (pieczątka)

