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Zamówienie - Kontenery  
 

Data zamówienia: ___________________  

Zamawiający: /imię i nazwisko/ ____________________________________  

/adres/ ____________________________________  

/adres/ ____________________________________  

/NIP/ ____________________________________  

/tel. kontaktowy/ ____________________________________  

    Miejsce wykonania usługi: __________________________________________________________  

   

Adresat: ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. 
ul. Bielawska 6 58-250 Pieszyce 
 

 

Warunki płatności:      przelew,           płatność gotówką  
  

 
Ceny za usługi usuwania odpadów kontenerem transport + zawartość wg. cennika zł brutto: 
1 kurs kontenera  ( 5 m³ )   
   czysty gruz (beton, cegła) :   388,80 zł 
   gruz zanieczyszczony (beton, cegła, tynki, ceramika):  486,60 zł 

zmieszane odpady poremontowe (gruz, ziemia, cegła, płyty, drewno, tynki, tworzywa, ceramika budów, materiały opakowań) lub inne : 648,00 zł 648,00 zł                                                                          
odpady wielkogabaryty i urzadz. elektr,(materace, zabawki, kołdry, meble, telewizory, pralki itp.) :  540,00 zł  

1 pojemnik 1100 l (1,1 m³)  Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów         Pilawa Górna , Piława Dolna      Pozostałe miejscowości 
gruz  (beton, cegła, tynki)                    110,00 zł                                132,00 zł                                                  143,00 zł 
pozostałe  odpady                                165,00 zł                               187,00 zł                                                  198,00 zł   
   

Kontener na odbiór odpadów: __________________________________________________________ 
(proszę wpisać rodzaj odpadów)  

 

 

  

 
Inne warunki -  Kontener zostaje oddany w użytkowanie na okres 3dni. Po tym terminie zleceniobiorca naliczy koszty dzierżawy w wysokości    4,92 zł za każdy dzień przetrzymania (klauzula ta nie dotyczy 
przypadku kilkakrotnego opróżniania kontenera). Odbiór pojemnika zgłasza Zamawiający pod nr tel. 74 8365350.  Zawartość i odbiór kontenera (zgodność z zamówieniem)  każdorazowo ustali i 
potwierdzi na karcie drogowej  kierowca odbierający odpady.   
Do kontenera zabrania się wrzucania: odpadów niebezpiecznych, substancji toksycznych, żrących, odpadów mogących uszkodzić kontener oraz styropianu, wełny mineralnej, papy i opon.  
Zlecający zobowiązany jest do używania kontenera zgodnie z przeznaczeniem. 
Za zniszczenie kontenera lub jego spalenie odpowiedzialność ponosi Zlecający. Za uszkodzenia /powstałe nie z winy zlecającego/ odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca. 

 

 
 

_________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                   (podpis i data)   

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zamówienia na odbiór odpadów kontenerem, oraz cennikiem za usługę usuwania odpadów. 

Zostałem/am również poinformowany/a, że może nastąpić różnica między rodzajem odpadów zadeklarowanych na zleceniu , a odpadami 

zaklasyfikowanymi na sortowni podczas opróżniania kontenera. Różnica ta spowoduje zmianę ceny odpadu. 

                                                                        _________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (podpis i data) 
 

 

 

WYPEŁNIA ZLECENIOBIORCA  

Data podstawienia kontenera: ___________________  

    Wymiana i rodzaj odpadu :  ___________________________  Wymiana i rodzaj odpadu: ___________________________  
 

 

Data zabrania kontenera: ___________________  

Zafakturowano dnia: 

                      Numer faktury : ……………………… 

_________________________ 

    



ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.          
ul. Bielawska 6,  58-250 Pieszyce 
NIP 882 21 25 565    REGON 365992680   BDO 000036630 KRS 0000645104    
PKD.38.11Z 
Kapitał Zakładowy 6 720 500,00 zł 
Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
strona internetowa: www.ecopieszyce.pl,  e-mail: biuro@ecopieszyce.pl   
tel.: +48 748 365 350,  fax: +48 748 365 350 w. 60 

    

  ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. 
            ING Bank Śląski: 63 1050 1908 1000 0023 9923 8530         

            tytuł przelewu: imię + nazwisko, adres wykonania usługi 

  

  

  

 
Szczegółowe informacje o Administratorze Pani/Pana danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. w celach 
świadczenia usług z zakresu gospodarowania odpadami przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. o.o.  
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących usług świadczonych przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.  drogą 
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail i/lub telefonicznie na podany numer telefonu. 
 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy oraz na korespondencje pocztą tradycyjną. 
 
 

____________________________ 
          Data i czytelny podpis 

Informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, NIP 8822125565, 

REGON 36599222680 – w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. 

2. Z Administratorem Danych można kontaktować się pisemnie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz od 

25.05.2018 również do Inspektora Danych Osobowych (IOD): 

a) ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. 

b) E-mail: dane@ecopieszyce.pl 

c) Tel.: 748 365 350 

3. Dane osobowe będą przetwarzane, w oparciu o przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora na podstawie art.6 ust 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom usług  z 

zakresu gospodarowania odpadami wynikających z działalności Spółki zawartych w KRS. Administrator może przetwarzać 

Pani/Pana dane w celu: 

a) Zawarcia umowy zlecenia i wykonania tej umowy bądź zawartej uprzednio umowy; 

b) Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej; 

c) W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarta umową. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane, świadczące w imieniu i na rzecz Administratora 

danych usługi z zakresu działalności finansowej, informatycznej, administracyjnej, doradczej i usługowej związane  

z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w udzielnych przez Pana /Panią zgodach.  

5. Dane osobowe będą przechowywane  i przetwarzane przez następujące okresy: 

a) Do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie; 

b) Zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów; 

c) Przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki. 

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w wersji papierowej i elektronicznej. 

7. W związku z przetwarzaniem posiada Pani/Pan prawo do: 

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Od 

25.05.2018 prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Sprzeciw może Pan/Pani 

zgłosić  listownie na podany w pkt. 1 adres Administratora. 

8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy zlecenia. Niepodanie danych uniemożliwi 

Administratorowi kontakt z Panią/Panem w celach prawidłowego wykonania usługi.  

10. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ani do odbiorców danych. 

 
Zapoznałem się i zrozumiałem informację zawartą na 
Klauzuli Zgody 
 
 
___________________________ 
      Data i czytelny podpis 

mailto:dane@ecopieszyce.pl

