
                                                                                          CLEANER Zakład  Sprzątania  
                                                                                           Zakład  Pracy Chronionej  s. j. 
                                                                                              M. Bukowski, G. Misiewicz 
                                                                                           82-300 Elbląg ul. Mazurska 10 
                                                                                 tel. (055) 234-03-40 fax. (055) 235-64-64 
 (pieczątka firmowa)            

Z L E C E N I E   W Y W O Z U   N I E C Z Y S T O Ś C I    S T A Ł Y C H 
 
...................................................................................................................................... z siedzibą 

(nazwa firmy lub nazwisko klienta) 
 
w ................................................................................................................................................... 

(adres) 
TELEFON KONTAKTOWY: ............................................................................... 
 

Zlecam   firmie   CLEANER    Zakład   Sprzątania   ZPChr.   wywóz   nieczystości  stałych 
 

1. Zamawiam: ................. szt.  pojemników o pojemności: 
 

a) kontener gruzowy 2 m³  b)  kontener gruzowy 7 m³  c)  kontener  10 m³    
 
d)  wywrotka    e)  ciągnik z przyczepą      f)  załadunek 

 
2. Przewidziana lokalizacja pojemników na nieczystości: .................................................. 
                                                                                                                   (adres) 

OŚWIADCZENIE 
 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT o następującym 
numerze identyfikacji podatkowej NIP:................................... 

i upowaŜniam ZLECENIOBIORCĘ do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 
Oświadczam, Ŝe pracownik firmy „CLEANER” poinformował mnie o wsz ystkich 

kosztach związanych z w/w usługą.  Zamawiający w ramach obowiązków wynikających z 
niniejszego zlecenia, zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń prawem 
wymaganych na zajęcie pasa drogowego, co stanowi warunek konieczny naleŜytego 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków płynących z niniejszego zlecenia. 
W razie nie uzyskania w/w pozwoleń, Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec 
Wykonawcy za powstałą szkodę będącą następstwem braku tychŜe pozwoleń. 
Faktura za powyŜszą usługę będzie obejmowała koszty transportu oraz zewnętrzne koszty 
wynikaj ące z utylizacji odpadów.  

Firma „CLEANER” nie bierze odpowiedzialności za klasyfikacje odpadu przez 
Zakład Utylizacji Odpadów.    
UWAGA:  
 

� Dojazd  do  pojemników z   nieczystościami   winien   odbywać   się   po   nawierzchni 
utwardzonej. 

� Płatność przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
� DzierŜawa miesięczna kontenera 90,00zł  brutto - powyŜej 7dni. 

 
 
.................................                         ............................................................................................. 
 (miejscowość, data)                           (podpis osoby upowaŜnionej do zaciągania zobowiązań) 
 
Ponadto informujemy, iŜ jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej i z tego tytułu nasi Klienci  
mogą  skorzystać  z  odliczeń  z  tytułu  wpłat  na  PFRON, które  stanowią  10% wartości 

sprzedawanych usług na rzecz Klienta. 


