Data ...........................

Pieczątka zamawiającego

ZAMÓWIENIE

Prosimy o wynajem żurawia samochodowego, typ TATRA 815 - 6x6 o udźwigu 20 ton,
na dzień (dokładna data i godzina) ................................................................................................................ .
Miejsce pracy – adres: ................................................................................................................................. .
Wynajmujący:

Zamawiający:

DK BUD Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 1c, 46-100 Namysłów
NIP 752-145-18-26
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................

UMOWNE WARUNKI WYNAJMU:
1. CENNY NETTO (do faktury dolicza się 23 % VAT).


Za godzinę najmu żurawia ........................................................... .



Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia .................................. .



Za dojazd i powrót żurawia (ryczałt) …............................................ .



Za prace żurawia wraz z przejazdem (ryczałt) …............................... .



Uwagi .......................................................................................... .

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ : gotówka, przelew.
3. TERMIN ZAPŁATY:

................. dni od daty wystawienia faktury.

4. ZALICZKA w kwocie ........................ przed wyjazdem żurawia.
5. Numer konta wynajmującego: BANK PKO 10 1020 3668 0000 5102 0384 5500
6. Do zakresu robót dźwigowych, do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie praca
operatora na jednostce dźwigowej pod nadzorem osoby Zamawiającego upoważnionej i odpowiedzialnej za
prowadzenie robót, przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie
wykonania pracy w stosownych dokumentach (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.).
......................................................................................................................................................... .
7. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy
(od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i
normalną pracą dźwigu.
8. Do czasu pracy żurawia wlicza się czas rozstawienia, balastowania oraz składania żurawia.
9. Przestój dźwigu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych jest płatny 50% stawki godziny pracy.
10. Odwołanie usługi w terminie krótszym niż 48 godzin od planowanej daty wykonania usługi – skutkuje
obciążeniem w wysokości 1000,00 PLN netto.
11. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie
żurawia przed dewastacją i kradzieżą. Wymagamy terenu ogrodzonego i chronionego przez służby ochrony.
12. Zamawiający wraz z zamówieniem prześle fax-em aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.

WYNAJMUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

