
 

 

 

 

PARDI sp. z o.o. ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce  

Kontakt: sales@pardi.pl 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wybór dostawców odpadów: paliwo alternatywne (kod 

odpadu 19 12 10) lub tworzywa sztuczne i guma (kod odpadu 19 12 04) dla odbiorcy 

tj. firmy PARDI  sp. z .o.o. w roku 2021/2022 

 

Niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na wyżej podane 

przedsięwzięcie. 

 

Firma PARDI sp. z o.o. posiada ważne pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 

i innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów innych niż 

niebezpieczne powstających w wyniku eksploatacji instalacji do produkcji paliwa 

alternatywnego. 

 

1. Parametry odpadów: 

 

Wymiary paliwa 2D cząstek 0-30 mm 

Wilgotność maks. 15 % 

Zawartość popiołu maks. 20 % 

Wartość kaloryczna min. 20 MJ/kg 

Zawartość siarki maks. 0,4 % 

Zawartość chloru maks. 0,5 % 

Zawartość AL maks.1% 

Gęstość min. 100 g/l 

 

Dostawca wykona 2 razy w ciągu roku analizę paliwa w akredytowanym laboratorium na 

obecność metali ciężkich. W razie stwierdzenia wartości przekraczających podane limity 

poszczególnych pierwiastków, odbiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw 

przedmiotowego paliwa. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Terminy dostawy 

Listopad 2021- Grudzień 2022 

 

3. Warunki umowne i płatnicze 

a) płatność faktur VAT wynosi 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury - fakturowanie raz na tydzień 

b) pozostałe warunki zostaną zawarte w umowie 

 

4. Sankcje przy niezrealizowaniu wyżej podanych parametrów 

W przypadku, gdy wartość opałowa będzie niższa niż 20 MJ/kg, stawka dopłaty do odpadów 

na korzyść odbiorcy wyniesie 50zł /Mg netto. 

 

Rozliczenie poziomu wody w odpadach odbędzie się według poniższych zasad: 

a) wilgotność         15-30 %   20 zł/Mg netto 

b) wilgotność pow. 30 %   odrzucenie dostawy 

 

Przy zawartości chloru powyżej 0,5 % zmienia się cena na korzyść odbiorcy o 20 zł netto, za 

każde rozpoczęte 0,2 punktu procentowego, tj. 

a) chlor   0,5-0,7 %   20 zł/Mg netto 

b) chlor   0,7-0,9 %   40 zł/Mg netto 

c) chlor   0,9-1,1 %   60 zł/Mg netto 

d) chlor pow. 1,1 %   odrzucenie dostawy 

 

W przypadku, gdy w odpadach zostaną stwierdzone zanieczyszczenia typu metal, szkło, gruz, 

beton, duże kawałki nieprzerobionego materiału, odbiorca nie przyjmie lub odeśle na koszt 

dostawcy cały transport takiego odpadu do dostawcy. 

 

5. Obowiązkowy zakres Państwa oferty 

a) Cena (zł)/Mg loco Kaczyce (k. Cieszyna) 

b) Przewidywana ilość Mg, którą można dostarczyć w 2021/2022 

c) Dokładny adres punktu wysyłkowego 

d) Kopia pozwolenia na gospodarowanie odpadami 

 

Na oferty oczekujemy pod adresem sales@pardi.pl 


