Nr Zamówienia ……………

Data …………………
ZAMÓWIENIE PODESTU RUCHOMEGO

Typ urządzenia:
Okres najmu:

ZAMAWIAJĄCY:

WYNAJMUJĄCY:
Ewerest Mirosław Jachym
ul. Wojsławska 43, 39-300 Mielec
NIP 817-111-31-00, Regon 83044378
Credit Agricole Bank Polska S.A
43 1940 1076 3021 2488 0002 0000

Osoba kontaktowa w firmie: ……………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..
Adres dostawy urządzenia: ……………………………………………………………………………………..
Osoba kontaktowa na budowie uprawniona do odbioru i zdania urządzenia: ………………………………….
Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..
Termin dostawy urządzenia: ……………………………………………………………………………………
WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. CENY netto (do podanych cen należy doliczyć 23% VAT):
- za godzinę wynajmu podestu ………………………………………………………………………………….
- za dobę wynajmu podestu: ……………………………………………………………………………
- za kilometr dojazdu i powrotu podestu ………………………………………………………………………..
- za transport podestu (dostawa i odbiór) ……………………………………………………………..
2. SPOSÓB ZAPŁATY: gotówka / przelew / przedpłata*.
3. TERMIN ZAPŁATY: 14 dni od daty wystawienia faktury
4. SPOSÓB PRZEKAZANIA FAKTURY VAT: Przesłanie faktury VAT za usługę za pomocą:
-poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: …………………………………
-poczty tradycyjnej na następujący adres: ………………………………………………………………………
1. Wynajmujący świadczy usługę poprzez wynajem podestu ruchomego.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego podestu i nadzór
nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę, posiadającą stosowne kwalifikacje do charakteru wykonywanych
robót. Zamawiający odpowiada za przygotowanie miejsca pracy podestu i potwierdzenie wykonania pracy w
stosownych dokumentach.
3. W przypadku garażowania podestu na terenie budowy, Zamawiający jest odpowiedzialny za właściwe
zabezpieczenie podestu przed dewastacją i kradzieżą.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu podestu na stanowisko pracy.
5. Zamawiający oświadcza, że okres najmu określony w zamówieniu nie będzie krótszy niż wskazany w pkt. 2
Zamówienia. W przypadku skrócenia czasu najmu Wynajmujący może zmienić koszt najmu podestu za dobą
zgodnie z obowiązującym cennikiem (patrz druga strona zamówienia).
*niepotrzebne skreślić

pieczątka i podpis Zamawiającego

pieczątka i podpis Wynajmującego

EWEREST Ul. Wojsławska 43 39-300 Mielec NIP: 817-111-31-00 VAT UE: PL8171113100
Credit Agricole Bank Polska S.A 43 1940 1076 3021 2488 0002 0000
Telefon +48 17 585 30 23
www.ewerest.pl
biuro@ewerest.pl

Koszt najmu podestów nożycowych i przegubowo-teleskopowych:
do 3 dni
do 7 dni
nożycowy JLG, h = 12 m
nożycowy JLG, h = 10 m
nożycowy JLG, h = 8 m
nożycowy GENIE, h = 12 m
120
110
nożycowy GENIE, h = 10 m
nożycowy GENIE, h = 8 m
nożycowy GENIE, h = 7,6 m
przegubowo-teleskopowy Haulotte, h = 15 m
250
200
przegubowo-teleskopowy JLG E 45-AJ, h = 15,75 m
Koszt transportu podestów na miejsce pracy ustalamy indywidualnie z klientem.
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