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CENNIK JEDNORAZOWEJ USLUGI MOBILNEGO NISZCZENIA 

DOKUMENTÓW/ODBIÓR/DOJAZD 

 

Mobilne niszczenie dokumentów/odbiór/dojazd:  

Lp. Usługa Cena netto Cena brutto 

1. Zniszczenie 1 kg dokumentów Średnio od 3 zł do 5 zł 3,69 – 6,15 zł

2. Odbiór odpadu – cena wyliczana na dany dzień 100 zł do 1000 zł/tona 108 – 1080 zł

3. Dojazd: stawka za 1 km 4,96 zł 6,10 zł 

4. Zniszczenie dokumentów powyżej 1tony wycena indywidualna   

5. 
Odbiór odpadu powyżej 1 tony – cena wyliczana na 
dany dzień 

wycena indywidualna   

6. Dojazd powyżej 1 tony wycena indywidualna   

 

Cennik abonamentowy 
Poniżej prezentujemy podstawowy cennik oferowanych przez nas usług: 

 

Lp. Usługa Cena netto Cena brutto 

1 Niszczenie dokumentów 3,00 – 5,00 zł/kg 3,69 - 6,15 zł/kg  

2 Niszczenie dokumentów w systemie pojemnikowym
Od 69,00 

zł/miesięcznie 
Od 85,00 

zł/miesięcznie 

3 Niszczenie dokumentów w systemie szafek 
Od 79,00 

zł/miesięcznie 
Od 97,00 

zł/miesięcznie 
 

- Kategoria – papier typu offset, dokumenty, akta, faktury itp.  

Koszt niszczenia - odbioru pojemnika: 

1. Koszt niszczenia dokumentów z „Pojemnik 240 L”: 

a) 1 raz na kwartał: 299 zł/netto. 

2. Koszt niszczenia dokumentów z „Pojemnik Szafka 46x46x76”: 

a) 1 raz w miesiąc: 79,00 zł netto 

b) 2 razy w miesiąc: 69,00 zł netto 

c) 1 raz na kwartał: 149,90 zł netto 



  Miesięcznie 

Pojemnik Ilość 
Zakup jednorazowy 

[netto] 
Najem pojemnika 

[netto] 
Koszt niszczenia 

[netto] 

Pojemnik 240 L 

1 - 5 

750,00 zł 

59,00 zł 195,00 zł 

6 - 10 49,00 zł 155,00 zł 

11 + 39,00 zł 135,00 zł 

Pojemnik Ilość 
Zakup jednorazowy 

[netto] 
Najem pojemnika 

[netto] 
Koszt niszczenia 

[netto] 

Pojemnik Szafka 

1 - 5 

799,00 zł 

89,00 zł 79,00 zł 

6 - 10 69,00 zł 79,00 zł 

11 + 59,00 zł 79,00 zł 

3. Sprzedaż worków na zamówienie 

4. Odbiór – niszczenie worka 240 L: 1 raz w miesiącu: 300 zł netto 

5. Certyfikat RODO: 30 zł netto 

6. Możliwość zamówienia usługi na zgłoszenie telefoniczne – doliczamy dojazd do klienta na 

zgłoszenie. 

   Ceny zawarte w cenniku są cenami netto. 

 Cennik obowiązuje dla osób podpisujących umowę na okres minimum 12 miesięczny. 

 Cennik ważny do 31.12.2023 roku. 

 Cena usługi niszczenia dokumentów uzależniona będzie od następujących czynników: 

 rodzaj usługi (wymienne pojemniki lub szafki, usługa jednorazowa, odbiór w punkcie), 

 miejsce odbioru, 

 częstotliwość odbiorów, 

 rodzaj dokumentów, 

 ilość. 

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT – 23%. 


