
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: LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski
                                   07-200 Wyszków ul. Pułtuska 153/19
                                   NIP 7621642543       
                                   Tel. 502 055 700

Zamawiający:             ….................................................................................................................................................

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

                                   NIP  ….................................................................................................................................

WARUNKI UMOWNE WYNAJMU:

1. CENY  NETTO  ( do faktury dolicza się 23% VAT )

 Za godzinę wynajmu żurawia …......................................................................................................................................................................................

 Za dojazd i powrót żurawia …............................................................................................................................................................................................

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

2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ : Gotówka* | Przelew* 

3. TERMIN ZAPŁATY: ….................................................................................................................................................................

4. Numer konta wynajmującego:   Polski Bank Spółdzielczy 15 8931 0003 0324 8450 2000 0001 
5. Wynajmujący świadczy usługę poprzez wynajem żurawia z obsługą operatorską.

6. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego żurawia i  nadzór  nad ich przebiegiem,
poprzez upoważnioną osobę, posiadającą stosowne kwalifikacje do charakteru wykonywanej  pracy, zapewnienie hakowego – sygnalisty.
Zamawiający  odpowiada  za  przygotowanie  miejsca  pracy  żurawia  i  potwierdzenie  wykonania  pracy  w  stosownych  dokumentach.
Upoważnionym do prowadzenia nadzoru i koordynacji robót oraz potwierdzenia wykonania pracy w raportach pracy jest  ( imię, nazwisko,
numer dowodu osobistego, funkcja, numer telefonu )

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

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  pracą żurawia  oraz  oświadcza,  że w miejscu ustawienia
sprzętu nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów,  skarp,  czynnych  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  oraz innych
przeszkód powodujących zagrożenie w pracy sprzętu a do miejsca pracy sprzętu istnieje przygotowany, bezpieczny dojazd i odpowiednio
utwadzony teren w miejcu ustawienia żurawia.

8. Do czasu  pracy  żurawia  wlicza  się jego  rozłożenie  i  złożenie:  podpór,  wysięgnika  pomocniczego,  olinowania,  balastowania  oraz   czas
konieczny do jego przestawiania i tankowania.

9. W przypadku  garażowania  żurawia  na  terenie  budowy,  Zamawiający  jest   odpowiedzialny  za  właściwe  zabezpieczenie  żurawia  przed
dewastacją, kradzieżą i ponosi odpowiedzialność za szkody materialne.

10. Przerwy  technologiczne i przestoje wynikające z winy zamawiającego lub warunków atmosferycznych wliczone są do czasu pracy żurawia.

11. W przypadku pracy w godzinach nocnych 21.00 – 6.00, niedzielę lub święta do ceny za godzinę pracy dźwigu należy doliczyć 30%

12. W  przypadku  nieodwołania  zlecenia  później  niż  na  24  godziny  przed  umówioną  datą  i  godziną  podstawienia  żurawia,  Zamawiający
zobowiązuje się do pokrycia kosztów  60% wartości usługi.

13. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT  bez podpisu i przesłanie na adres e-mail.

WYNAJMUJĄCY: ZAMAWIAJĄCY:

www.dzwigi-lewandowski.pl
e-mail: biuro@dzwigi-lewandowski.pl

* niepotrzebne skreślić


	ZLECENIE
	NIP 7621642543
	Tel. 502 055 700

