QP 52
Pieczątka zamawiającego

QP-GP-7-03B

Data …........................
ZAMÓWIENIE
Prosimy o wynajem dźwigu, samochodu, typ .......................................... o udźwigu .................ton,
na dzień (dokładna data i godzina)...............................................................................................................
Miejsce pracy – adres:..................................................................................................................................
Wynajmujący:

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka
Akcyjna, Pl. Piastów 10, 44-101 Gliwice. NIP: 631-000-01-73, tel. 32 276 09 81
fax 32 276 09 75 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy,
KRS 0000020085 Kapitał zakładowy 11.410.000,00 PLN
Zakład Technicznej Obsługi Budów, ul. Nad Kanałem 35, 41-800 Zabrze

Najemca: ..........................................................................................................................................................
NIP: ..................................................................................................................................................................
WARUNKI UMOWNE WYNAJMU:
1. CENNY NETTO (do faktury dolicza się 23 % VAT) lub ( zgodnie z ustawą wykonujący usługę budowlaną
wymienioną w załączniku nr. 14 do ustawy o VAT wykaz usług, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 8 ustawy
objętych tzw. odwrotnym obciążeniem ).
•

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

•

Przygotowanie (montaż i demontaż żurawia) – liczone jako praca (najem) ........................

•

Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia .............................

•

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: mBank S. A. Oddział Korporacyjny Katowice 22 1140 1078 0000 4075
6300 1001
6. Do zakresu robót dźwigowych, do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie
praca operatora na jednostce dźwigowej pod nadzorem osoby Najemcy upoważnionej i odpowiedzialnej za
prowadzenie robót, przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie
wykonania pracy w stosownych dokumentach
(imię, nazwisko, funkcja, nr tel.).........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy
(od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem
i normalną pracą dźwigu.
8. W przypadku garażowania żurawia na terenie Najemcy, jest on odpowiedzialny za właściwe
zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.
9. Najemca wraz z zamówieniem prześle fax-em aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności
gospodarczej.
WYNAJMUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

UWAGA RADIOTELEFONY
Hakowi potwierdzają sprawność radiotelefonów na budowie oraz umiejętność ich obsługi.
Podpisy
Hakowy

Operator

