Zleceniobiorca: Eko-Jumir Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 14A, NIP: 625-240-44-73
Czeladź, dnia………......................

Dane Zleceniodawcy:
Imię, Nazwisko/Nazwa Przedsiębiorstwa
............................................................................................................................
Adres zamieszkania/Siedziby Przedsiębiorstwa

Adres korespondencyjny (gdy inny niż Adres Zamieszkania/Siedziby Firmy)

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

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

NIP

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

…………………………………………........
REGON
..............................................................
PESEL
..............................................................
Nr tel.
……………………………….....……..........
Nr tel. osoby do kontaktu
..............................................................

Zamówienie na podstawienie kontenera do wywozu odpadów:


GRUZ



GRUZ MIESZANY:…………............................................................................................



PAPA



MATERIAŁY IZOLACYJNE:………..................................................................................



INNE ODPADY………………………………………………………………..……………….....

Ilość kontenerów……………………..

Pojemność kontenera:……………….

Adres podstawienia:
Miasto:………………………………………………………….
Ulica:……………………………………………………………
Dzień podstawienia:………………………………………….
Przewidywany czas użyczenia kontenera:…………………
Cena:….............................Netto za wywóz 1 szt. kontenera*
Koszt utylizacji odpadów:………….…………..…..Mg/Netto




Koszt transportu odpadów:………….…………...Kurs/Netto

W przypadku gdy zamówienie składa osoba fizyczna należy dołączyć ksero lub skan dowodu osobistego.
W przypadku gdy zamówienie składa osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dołączyć ksero lub skan dowodu osobistego oraz
dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do działalności).
Gdy zamówienie składa podmiot gospodarczy należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do działalności / KRS).

W przypadku zapełnienia kontenera innymi odpadami niż deklarowane w zleceniu Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami utylizacji niezgodnych
odpadów Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy. W przypadku zapełnienia kontenera innymi odpadami niż deklarowane w zleceniu
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi i obciążenia Zleceniodawcy poniesionymi kosztami transportu określonymi w zleceniu, w przypadku
ich braku Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami transportu w wysokości 250,00zł/Kurs/Netto. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z powodu braku
dojazdu do miejsca podstawienia/odbioru kontenera Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi i obciążenia Zleceniodawcy poniesionymi
kosztami transportu określonymi w zleceniu, w przypadku ich braku Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami transportu w wysokości 250,00zł/Kurs/Netto.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę określoną w zleceniu w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Do faktury Zleceniobiorca dołączy Kartę Przekazania Odpadu. Prosimy o podpisanie i odesłanie 1 egzemplarza do siedziby Zleceniobiorcy.

............................................................
Zleceniodawca
* Cena standardowa obejmuje 5 dni postoju kontenera na posesji Klienta. W przypadku dłuższego terminu postoju naliczana jest dodatkowa opłata za każdy kolejny dzień w wysokości
15,00zł/dzień/netto/. Odbiór kontenera następuje po zgłoszeniu telefonicznym, mailowym bądź faksowym przez Zleceniodawcę. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniobiorca obciąży
Zleceniodawcę odsetkami maksymalnymi zgodnie z art. 359 K.c Koszty monitów i upomnień są ustalone w wysokości 50,00zł za każdy monit i upomnienie – koszty z tym związane
ponosi Zleceniodawca. W przypadku braku płatności, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), informacje dotyczące danych i zadłużenia Zleceniodawcy zostaną przekazane do Rejestru Dłużników BIG prowadzonego przez: Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. oraz wpisane do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Na podstawie art. 105 ust. 4 a. i 4a zn.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do pozyskania za pośrednictwem InfoMonitor S.A z Biura Informacji Kredytowej S.A. i związku
Banków Polskich dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 500 zł lub
braku danych o takim zadłużeniu.

`

