
ZAMÓWIENIE                         Data złożenia zamówienia:  .......................................
        ( dzień,   miesiąc,   rok )

Skierowane  do  firmy :

Usługi D źwigowe  Jakim Janusz Ryszard
43-100 Tychy   ul. Pogodna 15
NIP:  646-195-77-79

ZLECENIODAWCA  :   ........................................................................................................
(   pełna   nazwa  i adres  firmy   zamawiającej )

       ........................................................................................................
                           ( imię i nazwisko  oraz  telefon  do osoby   składającej  zamówienie )

składa zapotrzebowanie na pracę sprzętu    ................................................................
(  określenie typu żurawia  )

Żuraw należy dostarczyć do:

   ....................................................................................................................................
( dokładny adres miejsca dostarczenia żurawia )

w   dniu     .........................................    o godzinie    .............................................

Przewidywany czas pracy żurawia:  ..............................................................................
(określenie czasu najmu sprzętu)

Operator żurawia po przybyciu do miejsca pracy powinien  skontaktować się  z :

..........................................................      pod numerem telefonu:     .............................
  (imię i nazwisko kierownika budowy lub osoby koordynującej prace)

Praca żurawia zostanie rozliczona na podstawie raportu pracy sprzętu podpisanego

w miejscu prowadzenia prac przez  ............................................................................
( imię i nazwisko,  stanowisko  oraz telefon  kontaktowy )

  Jest to osoba upoważniona przez  płatnika   do podpisywania  raportów pracy oraz nadzoru nad ich przebiegiem.

Faktura VAT zostanie wystawiona na  PŁATNIKA  :

….....................................................................................................................................
(pełna nazwa oraz adres płatnika )

…......................................................................    NIP:   .................................................

zgodnie z podpisanymi raportami pracy żurawia oraz na podstawie poniższych cen:

Cena godziny najmu żurawia wraz z obsługą operatorską:         ...........................

Cena dojazdu do miejsca pracy i powrotu do bazy:                     ...........................

Termin płatności faktury VAT zostaje  określony na:  .............................................
                    Kwoty są wartościami netto, usługa opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%.
                    Płatnik upoważnia  Zleceniobiorc ę  do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Warunki i zakres  wykonania usługi:

1. Zleceniobiorca   świadczy usługę poprzez wynajem sprzętu i pracę operatora na żurawiu samochodowym.
2. Obowiązkiem Zleceniodawcy  jest kierowanie pracami prowadzonymi  z użyciem żurawia i nadzór nad ich

przebiegiem poprzez upoważnioną osobę posiadającą stosowne kwalifikacje do charakteru wykonywanych
robót. Prace prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zleceniodawca odpowiada za
przygotowanie miejsca pracy żurawia oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.

3. Zleceniodawca  oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu żurawia na stanowisko
pracy na odcinku od drogi publicznej do miejsca prowadzenia prac oraz ponosi konsekwencje ewentualnych
uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą żurawia na ww. odcinku.

4. W przypadku garażowania żurawia na terenie prac prowadzonych przez Zleceniodawc ę jest on
odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.

.......................................................
         (imię i nazwisko oraz podpis składającego zamówienie)

(  pieczęć  firmy składającej zamówienie )


