Zamówienie podnośnika koszowego z dnia…………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

ZLECENIOBIORCA
Podnośniki24 Łukasz Marczuk
24-100 Puławy, Dęblińska 2i
NIP:716-275-26-79
Tel: +48 695-162-273 Fax 0/81 886-36-94
Email: kontakt@podnosniki24.net
www.podnosniki24.net
Informacje o zleceniu

Typ podnośnika:
Bizzocchi Autel, wysokość robocza 21m, wysięg boczny 10,5m, udźwig 200kg, kosz obrotowy 45°
Miejsce pracy (proszę podać dokładny adres lub współrzędne GPS)
Termin realizacji

Data:

Godzina:

Przewidywany czas pracy:

Osoba kontaktowa na miejscu realizacji zlecenia ( proszę wpisać telefon kontaktowy)

Informacje o zleceniu/dodatkowe ustalenia

Uzgodnione ceny (netto)

Czas pracy/h:

Dojazd/km:

120 PLN*

3,00PLN

Forma płatności: karta płatnicza/gotówka/przelew** w terminie……dni od dnia wystawienia Faktury VAT
-*Podana cena obowiązuje w godzinach 7-15. Nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych i pory
nocnej.
-** Niepotrzebne skreślić

Ogólne warunki wynajmu podnośnika
1.Stawkę za dojazd w wysokości 3,00PLN netto liczona jest za KAŻDY przejechany kilometr przez podnośnik. Na
terenie miasta w ramach dojazdu doliczamy do czasu pracy 30min. (15min na dojazd i 15 min na powrót).
2.Minimalny czas wynajmu podnośnika wynosi 1H
3.Obowiązkiem operatora (pracownika Wykonawcy) jest wykonywanie poleceń osoby kierującej pracą w zakresie
obsługi sprzętu. Operator ma prawo nie wykonać poleceń, które w jego ocenie stanowiłyby naruszenie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zamawiający jest całkowicie odpowiedzialny za wykonywany zakres prac, oraz ma obowiązek zapewnienia
wykwalifikowanego i odpowiednio przeszkolonego personelu. Do obowiązków zamawiającego należy również,
potwierdzenie wykonania pracy na raporcie pracy (czytelnie imię, nazwisko, funkcja, numer telefonu).
5. Zamawiający jest całkowicie odpowiedzialny za zapewnienie i należyte przygotowanie gruntu po którym poruszać się
będzie sprzęt, określony jako przedmiot najmu. Nawierzchnia powinna być utwardzona, stabilna, oraz mogąca dobrze
znosić obciążenia spowodowane poruszaniem się po terenie wykonywanych prac.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu na stanowisko pracy i ponosi
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przejazdem i pracą sprzętu, a także brakiem wymaganych
dokumentów/pozwoleń.
7. Do czasu pracy wlicza się czas rozłożenia oraz złożenia sprzętu, jak również czas konieczny do jego przestawienia
(relokacji) w trakcie trwania czasu pracy wskutek decyzji operatora.
8. Przestój sprzętu spowodowany brakiem jego aktywności w miejscu pracy, lecz nie spowodowany usterką, jest
traktowany jako praca i podlega standardowym stawkom godzinowym określonym w zamówieniu.
9. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia wolnego i nieograniczonego dostępu do miejsca pracy sprzętu dla
Wykonawcy i jego przedstawicieli oraz pracowników.
10. W przypadku garażowania sprzętu na terenie prac, zamawiający jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie
maszyny przed dewastacją i kradzieżą.
11. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu i wysłanie w formie elektronicznej
na adres z którego zostało wysłane zamówienie.
12. Za termin dostarczenia faktury uważa się dzień wysyłki w formie elektronicznej.

………………………………………………..
Pieczęć i podpis zamawiającego

