ZLECENIE JEDNORAZOWEGO ODBIORU ODPADÓW POREMONTOWYCH
przez MPO-Łódź Sp. z o.o. ul Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
sporządzone w dniu
roku
Zleceniodawca:

Kod klienta:

Adres:
Adres odbioru worka typu BIG-BAG:
Ilość sztuk:

Nowy/Używany:

Nr worka:

Pesel/NIP:
Nr REGON:
Nr telefonu:
Zlecam wykonanie usługi jednorazowego odbioru odpadów poremontowych w worku
typu
BIG-BAG na poniższych zasadach i zgodnie z Regulaminem.
Cena usługi wynosi 135,00 PLN (w tym VAT). Płatność w kasie MPO-Łódź ul. Tokarzewskiego 2 przy odbiorze
worka lub przelewem na rachunek Pekao S.A. III Oddział w Łodzi - 21 1240 3060 1111 0000 3452 3764.
Odbiór worka w Biurze Obsługi Klienta ul. Tokarzewskiego 2 (w przypadku przelewu należy okazać dowód
zapłaty w/w kwoty).
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wywiązania się ze zlecenia.
REGULAMIN
1. Do zlecenia jednorazowego wywozu gruzu w workach BIG - BAG wymagane są następujące dokumenty:
a - klienci indywidualni - dowód tożsamości,
b - klienci instytucjonalni - nr NIP, nr REGON.
2. Worek typu BIG-BAG jest przeznaczony na odpady poremontowe i budowlane.
3. Po napełnieniu worek należy umieścić na zewnątrz budynku, w pewnej odległości od drzew, aby możliwy był jego odbiór
samochodem wyposażonym w podnośnik dźwigowy. Wymagane minimalne wymiary wjazdu - szer. 2,70 m, wysokość
3,50 m.
4. Worek zostanie odebrany pod warunkiem, że nie będzie zawierał odpadów komunalnych (bytowych), niebezpiecznych
(np. azbest, chemikalia, papa, eternit, wełna mineralna, szyby okienne) oraz struktura worka nie będzie naruszona.
W przypadku zniszczenia worka zleceniodawca zobowiązany jest do zakupu nowego worka w cenie 40 zł brutto
i przeładowania do niego odpadów.
Dopuszczalna waga odpadów poremontowych do 1000 kg.
5. Odbiór worka należy zgłosić:
a - telefonicznie pod numerem 42 616 02 09 w godzinach 7.30 – 20.00,
b - osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2,
c - drogą elektroniczną: bok@mpolodz.pl.
6. Klient ma obowiązek zgłoszenia odbioru zapełnionego worka w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności
i odbioru worka w Biurze Obsługi Klienta.
7. Reklamacje dotyczące realizacji niniejszej umowy, powinny być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta ul. Tokarzewskiego 2
w Łodzi, telefonicznie pod nr tel. 616-02-09 lub emailowo na adres: bok@mpolodz.pl., pisemnie, a także w innej formie.
MPO-Łódź ma obowiązek załatwienia reklamacji niezwłocznie lub najpóźniej w drugim dniu roboczym po otrzymaniu
zgłoszenia.
8. Worek jest własnością MPO - Łódź Sp. z o. o.
9. Odbiór worka po zgłoszeniu przez Klienta, odbywa się 2 raz w tygodniu: we wtorek lub środę w godzinach 6.00 –
13.00 .
Uzgodniona data odbioru worka ….…………………

Zapoznałem/am się z regulaminem
…………………………………….
podpis Zleceniodawcy

Data odbioru: ……………………
Kierowca: ……………………….

F-28 w 06/P-06

…………………………………..……..
podpis osoby przyjmującej zlecenie

Ilość sztuk: ………

Nr sam.: …………..………..
Magazynier: ………………..

