
       

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE 

 

Rodzaj i wielkość pojemnika Cena brutto 

Pojemnik plastikowy 120 l  80 zł 

Pojemnik plastikowy 240 l  90 zł 

Pojemnik plastikowy 1.100 l  600 zł 

Pojemniki są używane, umyte, w dobrym stanie technicznym i estetycznym jak również wykonane 

z materiału PEHD bez dodatku regranulatu co sprawia, że są dużo bardziej trwałe niż pojemniki obecnie 

produkowane.  

Pojemniki spełniają polską normę PN-EN 840. 

 
Uwaga pojemniki są dostępne do odbioru w wyznaczonym punkcie na terenie gminy Chojna lub mogą 

zostać dostarczone bezpośrednio do właściciela nieruchomości* po dokonaniu zapłaty na konto: 

GBS Bank: 36 8355 0009 0066 0637 2000 0001 

tytułem: nazwisko i adres właściciela nieruchomości wraz z numerem telefonu kontaktowego 

oraz z dopiskiem dotyczącym wielkości wybranego pojemnika  

 

„Spółka Gmin Dolnej Odry” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Klasztorna 1 

74-500 Chojna 

tel. 885 130 170 

e-mail: biuro@sgdo.pl 

Termin dostarczenia pojemników do 21 dni od daty dokonania wpłaty pod warunkiem ich dostępności.  

*Oferta dotyczy Gmin: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Moryń, Nowogródek Pomorski,     

 Widuchowa 

mailto:biuro@sgdo.pl
http://sgdo.pl/


       

 

 

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY NOWYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE 

 

Rodzaj i wielkość pojemnika Cena brutto 

Pojemnik plastikowy 120 l  115 zł 

Pojemnik plastikowy 240 l   160 zł 

Pojemnik plastikowy 1.100 l  700 zł 

Pojemniki są wykonane z materiału PEHD bez dodatku regranulatu co sprawia, że są dużo bardziej 

trwałe niż pojemniki obecnie produkowane.  

Pojemniki spełniają polską normę PN-EN 840. 

 
Uwaga pojemniki są dostępne do odbioru w wyznaczonym punkcie na terenie gminy Chojna lub mogą 

zostać dostarczone bezpośrednio do właściciela nieruchomości* po dokonaniu zapłaty na konto: 

GBS Bank: 36 8355 0009 0066 0637 2000 0001 

tytułem: nazwisko i adres właściciela nieruchomości wraz z numerem telefonu kontaktowego 

oraz z dopiskiem dotyczącym wielkości wybranego pojemnika  

 

„Spółka Gmin Dolnej Odry” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Klasztorna 1 

74-500 Chojna 

tel. 885 130 170 

e-mail: biuro@sgdo.pl 

Termin dostarczenia pojemników do 21 dni od daty dokonania wpłaty pod warunkiem ich dostępności.  

*Oferta dotyczy Gmin: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Moryń, Nowogródek Pomorski,     

  Widuchowa 

mailto:biuro@sgdo.pl
http://sgdo.pl/

