F.H.U. Krane-Pol Tomasz Zieliński
Bolesława Chrobrego 135/137
87-100 Toruń
NIP 8792431948
mail: biuro@kranepol.pl
Data zamówienia ……………………………………………………..

FORMULARZ ZAMÓWIENIA DŹWIGU
Dane zleceniodawcy:
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Email:

Rodzaj zamawianego sprzętu:
Data i godzina podstawienia:
Miejsce podstawienia sprzętu:
Opis usługi:

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.
Dane do faktury:
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Email:

Faktura VAT zostanie wystawiona na płatnika zgodnie z podpisanymi raportami pracy żurawia oraz na podstawie poniższych cen:
Cena najmu żurawia wraz z obsługą operatorską:
Cena dojazdu do miejsca pracy i powrotu do bazy:
Minimalny czas pracy dźwigu na dobę
Termin płatności faktury Vat zostaje określony na

Kwoty są wartościami netto, usługa opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%. Płatnik upoważnia Zleceniobiorcę 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 Zleceniodawcę jest on odpowiedzialny za prawidłowe
zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.
5. Przekroczenie terminu płatności widniejącego na fakturze spowoduje naliczenie odsetek karnych, zgodnie z rozporządzeniem RM. Z dnia
16 grudnia 2014

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

(pieczęć firmy składającej zamówienie)

