
 

 

  

 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o., pragnie przedstawić 

propozycję handlową na odbiór opadów komunalnych. Zapewniamy bezpieczeństwo i profesjonalizm 

oraz przygotowanie techniczne i logistyczne. 

Pojemnik 

Zmieszane Tworzywa Papier Szkło Bio Bio ex Zielone 

ZM MT OP OS BK BK ex OZ 

[zł/poj] [zł/poj] [zł/poj] [zł/poj] [zł/poj] [zł/poj] [zł/worek] 
1 2 3 4 5 6 7 8 

120 

Propozycja cenowa uzależniona od statusu klienta, ilości pojemników oraz 
częstotliwości ich wywozu 

240 

660 

770 

1 100 

 

Proponujemy konkurencyjne ceny i bezpieczeństwo ciągłości umowy: 

Usługi dodatkowe tj.: odbiór gabarytów, odbiór odpadów w pojemnikach czy kontenerach 

niewymienionych w tabeli będą realizowane na indywidualne życzenie. 
  
Propozycja handlowa ważna jest przez 21 dni od daty jej wystawienia, a propozycje cenowe oraz 

warunki w niej zawarte obowiązują w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Zdając sobie sprawę z trudności, czekających na Państwa w kwestii zmiany warunków odbioru 

odpadów komunalnych po 1 sierpnia 2020 roku, chcemy zaproponować indywidualne doradztwo 

i współpracę, dlatego prosimy o kontakt na e-mail: bok@mpo.com.pl, oraz dedykowane telefony:  

22 39 10 275, 22 39 10 310, na które można kierować zapytania, wnioski czy uwagi dotyczące przyszłej 

umowy.  

 Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z usługi, przedsiębiorstwa o ustalonej 

renomie i pełnej dozie odpowiedzialności za kolejne pokolenia. Prosimy o informację zwrotną, 

a skontaktujemy się i zaproponujemy rozwiązania korzystne dla obu stron. 

 

Klauzule: 

1. Szczegółowe zasady odbioru odpadów zawarte są w regulaminie, który jest dostępny na Naszej stronie 

internetowej www.mpo.com.pl 

2. Zastosowanie cen, o których mowa w niniejszej propozycji handlowej wymaga zawarcia z MPO Sp. z o.o.  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy handlowej. 

3. Niniejsza propozycja handlowa nie jest ofertą w rozumieniu Art. 66 k.c. Przy zawieraniu umowy 

handlowej/aneksu do umowy handlowej nie mają zastosowania postanowienia Art. 68 k.c. 

4. Ceny, o których mowa w niniejszej propozycji handlowej nie zawierają podatku VAT. 

5. Niniejsza propozycja handlowa stanowi tajemnicę handlową MPO sp. z o.o. i jest przeznaczona tylko dla 

adresata i tym samym nie może być udostępniana innym podmiotom. 
 

 

Warszawa, 22 czerwca 2020 roku 
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