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Załącznik Nr 1 
do  Zarządzenia  Nr 12/2019 

Prezesa  Zarządu  ZGKiM Mońki sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia Tabeli cen za usługi niszczenia dokumentów 

 
TABELA CEN ZA USŁUGI NISZCZENIA DOKUMENTÓW 

 

Pakiet PODSTAWOWY** 
 

 
 

Szczegółowy zakres  realizacji usługi 

 
Cena za 1 kilogram [ netto ]* zł 

4 poziom 
bezpieczeństwa 

5 poziom 
bezpieczeństwa 

6 poziom 
bezpieczeństwa 

Odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta w tym: spakowanie do 
worków; zaplombowanie worków, załadunek  

 
 

0,65 zł/kg 

 

0,85 zł/kg 

 

1,05 zł/kg Transport dokumentów***, wyposażonym w monitoring GPS, 
pojazdem  do miejsca niszczenia  

ul. Kolejowa 21 w Mońkach 

Rozładunek, ważenie dokumentów 

Przygotowanie dokumentów do zniszczenia 

Niszczenie dokumentów w niszczarce przemysłowej Kobra Cyclone 
zgodnie z normą DIN 66399 oraz w wybranym poziomie 

bezpieczeństwa 

Wystawienie dokumentu potwierdzającego zniszczenie dokumentów  
[ protokół zniszczenia, certyfikat ] 

Zagospodarowanie odpadu z procesu niszczenia 
 

Pakiet SPECJALNY  
 

 
Szczegółowy zakres  realizacji usługi 

Cena abonamentowa miesięczna za 
obsługę szafki 
  [ netto ]* zł 

Wyposażenie Klienta w oznakowaną, bezpieczną szafkę do bieżącego 
przechowywania dokumentów przeznaczonych do zniszczenia 

 
35,00 zł  

[ przy obsłudze 1 raz w miesiącu ]  
 

60,00 zł 
[ przy obsłudze 2 razy w miesiącu ] 

 
90,00 zł 

[ przy obsłudze 3 razy w miesiącu ] 
 

120,00 zł 
[ przy obsłudze 4 razy w miesiącu ] 

 

Odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta z bezpiecznej szafki w tym: wymiana 
worka, zaplombowanie worka 

Transport dokumentów, wyposażonym w monitoring GPS, zabezpieczonym 
pojazdem  do miejsca niszczenia ul. Kolejowa 21 w Mońkach 

Rozładunek, ważenie dokumentów 

Przygotowanie dokumentów do zniszczenia 

Niszczenie dokumentów w niszczarce przemysłowej Kobra Cyclone zgodnie z normą 
DIN 66399 oraz w wybranym poziomie bezpieczeństwa 

Wystawienie dokumentu potwierdzającego zniszczenie dokumentów 
 [ protokół zniszczenia, certyfikat ] 

 

Zagospodarowanie odpadu z procesu niszczenia 
 

 
*   do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, 
** przy stałej współpracy lub korzystania z oferty Pakietu Specjalnego istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny i zakresu usługi, 
*** przy odbiorze dokumentów o wadze do 100 kg i odległości ponad 100 km zastrzegamy możliwość pobrania opłaty za dojazd w cenie 1,20 zł/km 
netto.  
 


