ZLE CE NI E
WY KO N ANI A US ŁUG I ŻUR AW I E M S AMO J E ZDNY M
ZLECENIODAWCA:
……………………..…, dnia …………………
Nazwa i adres :
……………………………………………………………………………………….
Telefon:
……………………………………………………………………………………….
Fax:
……………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………….
e-mail:
……………………………………………………………………………………….
ZLECENIOBIORCA:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MASZYNAMI
BUDOWNICTWA „WARSZAWA” SP. Z O.O.
02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21, NIP 525-000-29-65
Kontakt Rafał Marchlik tel. + 48 604 200 611, tel./fax. 022 847 07 24

KRS 0000096436
NIP 5250002965
REGON 000060290
ROK ZAŁOŻENIA 1961

e-mail: r.marchlik@pgmbw.pl, transport@pgmbw.pl www.pgmbw.pl
Typ dźwigu:
Data i miejsce
wykonania usługi:
Opis usługi, uwagi:
Osoba do kontaktu
imię nazwisko, nr tel:
Przewidywany okres
zatrudnienia:
Uzgodniona cena:
(netto)

od godz. ………..

Forma / termin
płatności:

przelew* .................. dni,

do godz. ………..

min. czas pracy: ……………

praca / h: …………. dojazd:………..,zjazd : ………, transport przeciwwagi …………………
gotówka*

( * niepotrzebne skreślić )

Uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wynajmujący świadczy usługę najmu żurawia wraz z obsługą operatorską.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo dokonania zmiany zamówionego żurawia na inny o takich samych parametrach jak zamówiony.
Czas przygotowania żurawia (jego montażu i demontażu), jak również przerwy technologiczne i przestoje nie wynikające z przyczyn leżących po stronie
Wynajmującego, są wliczane do czasu pracy żurawia.
Wynajmujący oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy i ponosi konsekwencje ewentualnych
uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.
Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dróg dojazdowych i miejsc do rozstawienia żurawia.
W przypadku garażowania żurawia na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacja i kradzieżą.
Każda z osób wskazanych w zamówieniu jest upoważniona do podpisania raportów pracy sprzętu.
Zlecenie zostanie przyjęte z chwilą wysłania przez Wynajmującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji bądź
przystąpienia przez Wynajmującego do wykonania zlecenia.
Wynagrodzenie Wynajmującego za wykonanie zlecenia będzie naliczone na podstawie protokółu odbioru wykonania usługi.

……..……………….........................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, pieczątka)

Oświadczenie zamawiającego usługę żurawiem samochodowym
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa firmy, adres)

o
o

JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT*
NIE JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT*
jednocześnie prosimy o przesłanie kopi dokumentu VAT-R lub VAT-5.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o.o. wykonując usługę żurawiem samochodowym będzie:

o
o

PODWYKONAWCĄ*
GŁÓWNYM WYKONAWCĄ* (wykona usługa na nasze potrzeby)

*należy zaznaczyć właściwą odpowiedź
…………………
(data)

…………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, pieczątka)

