Pieczątka zamawiającego
Data

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

ZAMÓWIENIE
Prosimy o wynajem dźwigu o udźwigu ...............ton ,

samochodu z hds ,

wywrotki

na dzień (dokładna data i godzina)
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.
Miejsce pracy żurawia , transportu z żurawiem HDS, wywrotki – adres:
....................................................................................................................................................................... .
……………………………………………………………………………………………………………… .
Miejsce załadunku/rozładunku,trasa,dane kursu,wymiary i waga ładunku,forma załadunku/rozładunku
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Wynajmujący:

DARK-TRANS Dariusz Nowakowski 05-120 Legionowo ul.Targowa 1
NIP:536-172-20-71 www.hds-dzwigi-wywrotki.pl tel.600-854-148

Zamawiający: ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................

Dane do faktury:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
NIP:………………………………………………………………………………………….
.

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


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



Ryczałtem za wynajem żurawia……………………………………………………………. .



Za godzinę najmu samochodu z hds,wywrotki…………………………………………….. .



Za każdy kilometr dojazdu/zjazdu żurawia ......................................................................... .



Za kilometr dojazdu/zjazdu samochodu z HDS,wywrotki………………………………… .



Za kilometr usługi transportowej samochodem z HDS,wywrotką………………………… .
Uzgodniona ilość kilometrów ………………. .



Ryczałtem za usługę lub transport samochodem z HDS,wywrotką……………………….. .



Uwagi:……………………………………………………………………………………… .

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ :

gotówka,

przelew.

3. TERMIN ZAPŁATY: ..................................... dni od daty wystawienia faktury.
4. ZALICZKA w kwocie ...................................... przed wyjazdem żurawia, samochodu.
5. Numer konta wynajmującego: BANK MILLENNIUM 09 1160 2202 0000 0001 3348 2827
6. Do zakresu robót dźwigowych,usługi HDS i wywrotki na terenie budowy lub miejscu załadunku i
rozładunku transportu do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie
praca operatora/kierowcy na jednostce dźwigowej/transportowej pod nadzorem osoby
Zamawiającego upoważnionej i odpowiedzialnej za prowadzenie robót, przygotowanie miejsca
pracy dźwigu,zapewnienie hakowych oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych
dokumentach,karta pracy,list przewozowy (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.).
7. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu
dźwigu/samochodu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje
ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu oraz
samochodu z hds/wywrotki.
8. W przypadku garażowania żurawia,samochodu z hds,wywrotki na terenie Zamawiającego, jest on
odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie maszyny przed dewastacją i kradzieżą.
9. Zamawiający zostaje obciążony kosztami w przypadku podania błędnego adresu podstawienia
żurawia 12zł/1km lub samochodu z hds,wywrotki 4zł/1km również w przypadku podania
błędnych danych parametrów ładunku.
WYNAJMUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

