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

ZLECENIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Imię i Nazwisko/Firma

………………………………..
……………………………….

NIP / PESEL

Adres:
………………………………..

…………………
Telefon:
…………………

…………………….………….

Zlecam firmie CLEANER Zakład Sprzątania wywóz nieczystości stałych
1. Zamawiam: ….. szt. kontenerów o pojemności: Kontener ……………………..
2. Przewidziana lokalizacja kontenerów na nieczystości: …………………………………………
3. Kontenery zostaną postawione w powyższej lokalizacji dnia: ………….. w godz. …..do ……..
OŚWIADCZENIE
1. Upoważniam CLEANER Zakład Sprzątania do przeglądania danych o moich zobowiązaniach w
Krajowym Rejestrze Długów.
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji
podatkowej NIP: ……………. i upoważniam CLEANER do wystawienia faktury VAT bez mojego
podpisu.
3. Oświadczam, że pracownik firmy „CLEANER” poinformował mnie o wszystkich kosztach związanych z
w/w usługą.
4. Oświadczam, że w ramach obowiązków wynikających z niniejszego zlecenia uzyskałem/am wszelkie
pozwolenia prawem wymaganych na zajęcie pasa drogowego lub na nieruchomości osób trzecich, co
stanowi warunek konieczny należytego wykonania przez CLEANER obowiązków płynących z
niniejszego zlecenia.
5. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz ponoszę pełną
odpowiedzialność z tytułu nie uzyskania pozwoleń z pkt. 2. W razie nie uzyskania w/w pozwoleń,
ponoszę odpowiedzialność przed właściwymi organami.
6. Oświadczam, że zapewniam możliwość dojazdu samochodu serwisowego do kontenera celem jego
opróżnienia bądź zabrania. Jeżeli pracownik CLEANER stwierdzi, iż dojazd jest niemożliwy z przyczyn
leżących po mojej stronie, to jestem zobowiązany do uiszczenia zapłaty tak jak za wykonaną usługę.
7. Faktura za powyższą usługę będzie obejmowała koszty transportu oraz zewnętrzne koszty wynikające z
utylizacji odpadów.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych właściwym organom administracji
państwowej w celach związanych z wynajęciem kontenera.
9. Firma „CLEANER” nie bierze odpowiedzialności za klasyfikacje odpadu przez Zakład Utylizacji
Odpadów.
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr. 133, Poz. 883 z późn. zm.) zebranych
w związku z realizacją usług.
11. CLEANER informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLEANER SJ Zakład
Sprzątania M.Bukowski, G.Misiewicz z siedzibą przy ul. Mazurskiej 10, w Elblągu 82-300, tel.
552340340, adres e-mail: cleaner@cleaner.pl.
12. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Klauzula informacyjną zgodną z RODO.
UWAGA:
 Dojazd do pojemników z nieczystościami winien odbywać się po nawierzchni utwardzonej.
 Odpady w kontenerze należy gromadzić maksymalnie do wysokości burt kontenera
 Płatność przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 Dzierżawa miesięczna kontenera 90,00zł brutto - powyżej 7dni.

(miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)

