ZLECENIE WYNAJMU KONTENERA nr …………....……, z dnia……...…...………….
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

…………………………………………………………………..………………….
Nazwisko, Imię / Nazwa Przedsiębiorstwa
…………………………………………………………………..………………….
Adres
……………………………………………………………………..……………….
Telefon

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Rypin sp. z o.o.
Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
NIP:892-144-60-60 REGON:340327551
KRS:0000285228 BDO: 000015994
www.bip.rzuok.pl
e-mail: sekretariat@rzuok.pl

……………………………………………………………………..……………….
PESEL / NIP, Regon

KP 7 - 7m3

Proszę o wykonanie usługi podstawienia kontenera (zaznaczyć właściwy)

KP 17 -17m3

oraz wywóz i utylizację zgromadzonych w nim odpadów.
Adres podstawienia kontenera:

( miasto / wieś, ulica, numer, informacje dodatkowe)

Proponowany termin podstawienia:

Przewidywany termin odbioru:

Koszt wynajmu kontenera uzależniony jest od odległości, czasu postoju oraz rodzaju i masy znajdujących się w nim odpadów
Opłata za transport wynosi 3,90 zł netto za każdy km ; Przestój kierowcy – 100,- zł netto/ godzina
Opłata za postój kontenera: KP 7 - do 14 dni – 100,- zł netto; miesiąc – 150,- zł netto
KP 17 - do 14 dni – 200,- zł netto; miesiąc – 300,- zł netto
Koszt odbioru odpadów znajdujących się w kontenerze wg cennika RZUOK

Deklarowany rodzaj odpadu do odbioru w kontenerze*:

(proszę zaznaczyć właściwy i opisać)

GRUZ CZYSTY** opis: odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
ODPADY POREMONTOWE I POBUDOWLANE**
opis:
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
opis:
INNE: (np. niesegregowane odpady komunalne)
opis:

Odpady w kontenerze nie mogą być ładowane wyżej, niż do krawędzi bocznych burt
- gruz i odpady poremontowe - nie wyżej, niż do ¾ wysokości.
* Przy zamawianiu kontenera należy zadeklarować odpad, który będzie się w nim znajdował. W przypadku niezgodności deklarowanego
odpadu z faktyczną zawartością, po weryfikacji w RZUOK, cena będzie naliczona wg rzeczywistego rodzaju odpadów.
** W przypadku gruzu i odpadów poremontowych możliwe jest jedynie podstawienie kontenera KP7 - 7m3

Dane do faktury i adres korespondencyjny: (jeżeli są inne niż dane ZLECENIODAWCY)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa pełna / nazwisko, imię

…………………………………………………………………………………………………………………….
adres, NIP / PESEL

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

………………………

………………………

podpis

W załączeniu klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

podpis

