MIEJSCOWOŚĆ

DNIA

DOTYCZY OFERTY NR

Z DNIA

ZLECENIODAWCA:
NAZWA I ADRES:
TELEFON:
FAX:
NIP:
E-MAIL:

ZLECENIOBIORCA:

STS ŻURAWIE 24 SP. Z O.O. S.K.
UL. WOŁOWSKA 92A, 60-167 POZNAŃ
TEL.: ………………… FAX: ………………….
E-MAIL: INFO@STSZURAWIE24.EU; WWW.STSZURAWIE24.EU

TYP DŹWIGU:
DATA I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:
OPIS USŁUGI:
OSOBA KONTAKTOWA NA BUDOWIE / TEL.:
PRZEWIDYWANY OKRES ZATRUDNIENIA
-GODZINA PODSTAWIENIA:
UZGODNIONA CENA (NETTO):

Praca / h

FORMA / TERMIN PŁATNOŚCI:

□ Przelew ............... dni

dojazd / km

ryczałt
□ Gotówka

UWAGI:
1. Minimalny dzienny czas zatrudnienia: dla dźwigu do 80t – 4h, dla dźwigu od 80-130t – 6h, dla dźwigu od 160-220t – 8h, dla dźwigu pow. 220t – 10h,
2. Jednocześnie zastrzegamy sobie dokonanie wizji lokalnej na dwa dni przed wykonaniem usługi.
3. Ponadto zastrzegamy sobie dokonanie zmiany zamówionego dźwigu na inny o takich samych parametrach jak zamówiony.
4. Przygotowanie dźwigów tzn. montaż i demontaż oraz przerwy technologiczne i przestoje wynikające z winy zamawiającego wliczane są do pracy dźwigu.
5. Firma STS ŻURAWIE 24 Sp. z o.o. S.k. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni powstałe podczas pracy dźwigów.
6. Zaproponowane wyżej dźwigi muszą mieć zapewnione drogi dojazdowe i miejsce do rozstawienia się.
7. W przypadku rezygnacji z zamówionego dźwigu w dniu poprzedzającym wykonanie usługi obciążenie wyniesie 75% stawki dziennej, w dniu wykonania - 100% ustalonych cen za pracę,
dojazd i powrót, pozwolenia itp..
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
Standardowe godziny pracy: 6.00-18.00. Za pracę w innych godzinach doliczane są następujące opłaty:
od 18:00 do 20:00 = 30,-PLN /godz. za osobę,
Noc: od 20:00 do 06:00 = 50,00 PLN / godz. za osobę,
Sobota: od 0:00 do 24:00 = 50,00 PLN / godz. za osobę,
Niedziele i święta: od 0:00 do 24:00 = 50,00 PLN / godz. za osobę.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej

pieczęć i podpis

