OFERTA SPRZEDA¯Y EKOGROSZKU
(wa¿na od 11.10.2018 r. do wyczerpania zapasów)
GRANULACJA EKOGROSZEK
NIESORT

8-25 mm
> 25 mm

CENNIK
RODZAJ WÊGLA

WORKOWANY
/LUZEM

Y!
CEN
E
N
J
Y
MOC
PRO

19,90 z³

25 kg

EKOGROSZEK
standard
(zielony)

(796,00 z³/tona )

750,00 z³
/tona

luzem

Wartoœæ opa³owa 23-26 MJ/kg
Popió³ ok. 8-10,3%

Oferta wa¿na
do 19.10.2018*
- zakup min. 5 ton
- szybka p³atnoœæ

luzem

PARAMETRY

CENA BRUTTO

699,00 z³

*sprzeda¿ do wyczerpania zapasów

Wêgiel
NIESORT

/tona

Siarka <0,4%

590,00 z³
/tona
luzem

Podane ceny nie stanowi¹ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny mog¹ siê zmieniæ.W przypadku koniecznoœci uiszczenia akcyzy nale¿y uwzglêdniæ dodatkowy koszt 37,47 z³ brutto/tona

FORMY P£ATNOŒCI:
dostawy na terenie miasta lub w regionie – p³atnoœæ
w kasie MPEC lub u kierowcy;
dostawy kurierskie: przedp³ata na podstawie faktury
proforma;
mo¿liwoœæ p³atnoœci kart¹ lub szybkim przelewem
elektronicznym w sklepie ekogroszekmpec.pl.

PRZED ZAMÓWIENIEM PROSIMY O KONTAKT CELEM
SPRAWDZENIA DOSTÊPNOŒCI OPA£U W MAGAZYNIE.

ODBIÓR W£ASNY TOWARU:
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-14.00,
po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Oferta dostêpna równie¿ na naszej stronie internetowej
mpec.olsztyn.pl oraz w sklepie ekogroszekmpec.pl.

TRANSPORT
DO 6 TON
DO 24 TON

Na terenie Olsztyna oraz w promieniu do 15 km od siedziby Spó³ki – 92,40 z³ brutto za jednorazowy
dowóz. Dalszy dowóz - 3,08 z³ brutto/km, liczony w dwie strony. Transport obejmuje roz³adunek
samochodu.
Luzem lub w workach - 4,31 z³ brutto/km (nale¿y uwzglêdniæ iloœæ kilometrów w obie strony).
Roz³adunek wêgla workowanego staraniem Kupuj¹cego.
Dostawa do zamawiaj¹cego wraz z roz³adunkiem palet w miejscu, do którego istnieje mo¿liwoœæ

US£UGA
dojazdu, opuszczenia platformy i u¿ycia wózka rêcznego. Palety do dyspozycji klienta wliczone w cenê.
KURIERSKA* ?
transport do 1 tony
185,36 z³ brutto/tona
?
transport pow. 1 tony

274,97 z³ brutto/tona

*Ceny us³ug kurierskich mog¹ odbiegaæ od oferty ze wzglêdu na zmienne op³aty wliczone w cenê tzn. op³atê paliwow¹ i transportow¹.

KONTAKT, INFORMACJE O DOSTÊPNOŒCI OPA£U, SK£ADANIE ZAMÓWIEÑ:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie,
ul. S³oneczna 46, 10-710 Olsztyn, Sprzeda¿ opa³u

508 164 045, (089) 524 12 77
ekogroszek@mpec.olsztyn.pl

S¹d Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia³ Gospodarczy
nr KRS 0000072800, NIP 739 02 00 206
Wys. kapita³u zak³adowego 53 394 000 PLN wg stanu na dzieñ 01.01.2013 r.

