Pieczątka Zamawiającego

Data …......................................................

ZLECENIE
Zlecamy wynajem żurawia samojezdnego, typ

…...........................................................................................

o udźwigu …................................................

Termin (dokładna data i godzina) : …..................................................................................................................................................................................................................
Opis prac: …........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przewidywany okres zatrudnienia: …...................................................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy – adres: …....................................................................................................................................................................................................................................................
Wynajmujący:

USŁUGI DŹWIGOWE Ryszard Lewandowski
07-200 Wyszków ul. Pułtuska 153/19
NIP 7621036239
Tel. 602 838 788

Zamawiający:

….................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

NIP

….................................................................................................................................

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU:
1. CENY NETTO (do faktury dolicza się 23% VAT* lub 0% VAT* – odwrotne obciążenie).



Za godzinę wynajmu żurawia



Za dojazd i powrot żurawia



Ryczałt za usługę …........................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ : Gotówka* | Przelew*
3. TERMIN ZAPŁATY:
4. ZALICZKA w kwocie

…..................................................

od daty wystawienia faktury.

............................................................

przed wyjazdem żurawia.

5. Numer konta wynajmującego: PKO BP S.A. 28 1020 3802 0000 1802 0009 9523
6. Wynajmujący świadczy usługę poprzez wynajem żurawia z obsługą operatorską.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego żurawia i nadzór

nad ich przebiegiem,
poprzez upoważnioną osobę, posiadającą stosowne kwalifikacje do charakteru wykonywanych robót. Zamawiający odpowiada za
przygotowanie miejsca pracy żurawia i potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach. Upoważnionym do prowadzenia
nadzoru i koordynacji robót jest (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.)
…............................................................................................................................

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamawiający …..............................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i pracą żurawia.
Do czasu pracy żurawia wlicza się jego rozłożenie i złożenie: podpór, wysięgnika pomocniczego, olinowania, balastowania oraz czas
konieczny do jego przestawiania.
W przypadku garażowania żurawia na terenie budowy, Zamawiający jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed
dewastacją i kradzieżą.
Przerwy technologiczne i przestoje wynikające z winy zamawiającego wliczone są do czasu pracy żurawia.
Zamawiający wraz z zamówieniem prześle mailem aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.
Zamawiający oświadcza że jest czynnym podatnikiem VAT

WYNAJMUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

www.dzwigi-lewandowski.pl
e-mail: biuro@dzwigi-lewandowski.pl
* niepotrzebne skreślić

