
                      ......................................................
             (miejscowość, data)

.....................................................................
   (imię, nazwisko właściciela/współwłaściciela, nazwa firmy*)

.....................................................................
                     (adres zamieszkania lub siedziba)

.....................................................................
                         (kod pocztowy, miejscowość)

.....................................................................
                    (NIP)

.....................................................................
                                 (nr telefonu)

                 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.
               ul. Grunwaldzka 2, 
                  78-550 Czaplinek

ZLECENIE NA WYWÓZ OSADU Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

         Zlecam usługę wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej

w miejscowości ...................................................................................................................... .

Wielkość zbiornika wynosi ................m3.

Jednocześnie  oświadczam,  że  zbiornik  na  gromadzenie  w/w  nieczystości  jest

usytuowany  w  miejscu  z  dogodnym  i  utwardzonym  dojazdem  dla  samochodu

asenizacyjnego.

Oświadczam, że akceptuję warunki i cenę wykonania usługi wynikającą z cennika

obowiązującego w ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.  Należność za wykonaną usługę ureguluję

po wykonaniu zlecenia i  otrzymaniu faktury.  Upoważniam ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu i wysłania jej pocztą.

Ogólne warunki zlecenia:    

1.  Zleceniobiorca  dopuszcza  możliwość składania  zleceń telefonicznych pod numerem telefonu

94 375 50 13, w godzinach do 7 do 15 od poniedziałku do piątku,  z wyjątkiem dni ustawowo

wolnych od pracy. 

2. Usługa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych. 

3. Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy (brak dojazdu do

posesji  itp.)  upoważnia  Zleceniobiorcę  do  obciążenia  Zleceniodawcy  kosztami  dodatkowego

dojazdu do klienta zgodnie z aktualnym cennikiem. 

4.  Zleceniobiorca  zastrzega  możliwość  opóźnień  w realizacji  zleceń z  uwagi  na  niesprzyjające

warunki  atmosferyczne,  o  czym  zobowiązuje  się  poinformować  telefonicznie  Zleceniodawcę.



5.Potwierdzeniem wykonania zamówienia jest:

- podpisany przez Zleceniodawcę lub pełnoletniego domownika druk wykonania usługi,

-  w  przypadku  nieobecności  w/w  osób  druk  wykonania  usługi  wypełniony  przez  pracownika

Zleceniobiorcy, zgodnie z warunkami zlecenia, którego kopię otrzymuje Zleceniodawca.              

6. W przypadku wykonania usługi pod nieobecność Zleceniodawcy i sporu dotyczącego wykonania

usługi,  wystarczającym  dowodem  prawidłowej  realizacji  zlecenia  są  informacje  z  systemu

monitorowania  pojazdów  Zleceniobiorcy  potwierdzające  przyjazd   i  uruchomienie  pompy

podciśnieniowej w promieniu 15 m od granicy posesji Zleceniodawcy.

................................................ ..............................................
       podpis akceptującego zlecenie                                 czytelny podpis zleceniodawcy


