………………………………...........

……………………..………………………..
miejscowość, data

pieczątka zamawiającego

ZAMÓWIENIE nr. ……..
wykonanie usługi: żurawiem, podnośnikiem, dźwigiem
(zaznacz poprawną usługę)
Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:
Nazwa firmy:

…………………………………………

Nazwa firmy:

REGAN sp. z o.o. sp.k.

Adres firmy:

…………………………………………

Adres firmy:

Makowiska 36,
85-050 Solec Kujawski

……..…………………………………
NIP:

……………………………………….

NIP:

554 292 77 76

E-mail:

…………………………..……………

E-mail:

info@regan.eu

Telefon:

…………………………………………

Telefon:

604 95 77 96

Nazwa sprzętu:
Czas trwania zlecenia:

Ilość godzin pracy:

Cena za prace:

Cena transportu sprzętu:

Suma kosztów:

Forma płatności:

Zaliczka:

Termin płatności:

Numer rachunku bankowego: 66 1020 1475 0000 8802 0224 7971
Miejsce wykonania
zlecenia:
Opis usługi:

Warunki umowy najmu:
1. Podane ceny są cenami netto i obowiązują dla określonych minimalnych okresów pracy. W przypadku ich skrócenia
ulegną zmianie.
2. Przestoje z winy zamawiającego płatne 100% podanych stawek. Przestoje spowodowane warunkami
atmosferycznymi lub innymi czynnikami niezależnymi od stron do uzgodnienia.
3. Montaż/demontaż sprzętu doliczany jest do czasu ich pracy.
4. Oferta zachowuje ważność pod warunkiem zgodności podanych przez Zamawiającego parametrów Q max, R max,
H max ze stanem faktycznym. W przypadku braku informacji dot. w/w parametrów Zamawiający określa tonaż
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zamawianego sprzętu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niezgodność podanych przez Zamawiającego
parametrów ze stanem faktycznym (lub błędny samodzielny dobór sprzętu) oraz wynikający z niej brak możliwości
wykonania pracy zamówionym sprzętem, skutkuje powstaniem zobowiązania Zamawiającego do pokrycia kosztów
i wynagrodzenia wynikającego z niniejszego zamówienia oraz ewentualnej zamiany błędnie dobranego sprzętu na
właściwy.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach zawinionej szkody rzeczywistej i bezpośredniej, a
zagregowana wysokość odpowiedzialności Zleceniobiorcy nie może przekroczyć wartości niniejszej umowy netto.
Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania miejsca i drogi umożliwiające dojazd żurawi w miejsce pracy oraz
stanowiska pracy umożliwiającego pracę żurawi na swój koszt; tereny, po których w ramach niemniejszej umowy
porusza się sprzęt Zleceniobiorcy, muszą być odpowiednio utwardzone i posiadać stabilne podłoże w celu
umożliwienia normalnego poruszania się i instalacji/montażu/demontażu sprzętu, jak również do wykonania
założonych prac; ponadto, wszystkie drogi dojazdowe i stanowiska pracy montażu/demontażu muszą posiadać
swobodny dostęp; wszystkie koszty powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych
obowiązków będą fakturowane na Zleceniodawcę;
Zleceniodawca ponosi ryzyko za wszystkie szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli powyższe obowiązki nie
zostaną wykonane prawidłowo, nadto Zleceniodawca zwolni Zleceniobiorcę od wszystkich roszczeń osób trzecich
wynikających z tego tytułu.
Prace przy użyciu sprzętu Zleceniobiorcy prowadzi według własnej technologii i nadzoruje Zleceniodawca. W razie
braku możliwości wykonania prac z powodu niewystarczającego przygotowania dojazdu oraz miejsca posadowienia
Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia obciążając Zamawiającego wszystkimi kosztami i
wynagrodzeniami wynikającymi z niniejszego zamówienia.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zabrudzenia nawierzchni na którą wjeżdża. Zleceniodawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia nawierzchni.
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze złożonego zamówienia w terminie późniejszym niż trzy dni
kalendarzowe przed terminem w nim określonym Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zamawiającego
wynagrodzeniami określonymi w niniejszym zamówieniu w wysokości 100%. W przypadku rezygnacji przez
Zamawiającego ze złożonego zamówienia w momencie, kiedy sprzęt zrealizuje dojazd do miejsca pracy w nim
określonego, Zleceniobiorca obciąża Zamawiającego kosztami i wynagrodzeniami określonymi w niniejszej ofercie
w wysokości 100%.
Zamawiający jest zobowiązany zapewnić ochronę wynajętego sprzętu zarówno podczas pracy jak i przestojów,
przerw nocnych przed kradzieżą, dewastacją oraz uszkodzeniem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
powstałe szkody w wysokości kosztów ich usunięcia.
Strony zgodnie wyłączają prawo zatrzymania i/lub zastawu co do jakichkolwiek przedmiotów mających
Zleceniobiorcy oraz zgodnie wyłączają możliwość potraceń co do jakichkolwiek wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.
Podstawą przyjęcia zlecenia do realizacji jest wpłynięcie podpisanego przez osobę do tego upoważnioną w
Państwa firmie niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty/zaliczki. Zlecenie powinno
zawierać wypełnione pola tj. pełną nazwę, dane adresowe, nip, e-mail, telefon Zleceniobiorcy oraz podpis i pieczęć.
Bez w/w danych zlecenie jest nieważne. Zlecenie bez podpisanego potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez
Zleceniobiorcę jest nieważne chyba, że Zleceniodawca przystąpi do wykonania planowanych prac bez w/w
pisemnego potwierdzenia, zlecenie nabiera mocy.
Zamówienie należy przesłać na adres e-mail: info@regan.eu.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszej oferty.
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