
Formularz zamówienia podnośnika koszowego

Data zamówienia:

nr konta BZWBK 18109019260000000114224100

Zlecam wynajem podnośnika koszowego, typ: .....................................................................................
................................................................................................................................................................
Rodzaj prac:............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Termin wynajmu: dn. .................................................................................
Miejsce pracy podnośnika, adres: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Minimalna ilość godzin wynajmu: .........................................................................................................

www.podnosnikiprokop.pl Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do zawierania umów w imieniu firmy

ZAMAWIAJĄCY DANE DO FAKTURY
Nazwa: Adres:

NIP:
Telefon:

Cena netto

za godzinę wynajmu
za kilometr dojazdu
ryczałt za dojazd
ryczałt za usługę

1. Sprzęt wynajmowany jest wraz z obsługą operatorską.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego sprzętu i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez
upoważnioną osobę, posiadającą stosowne kwalifikacje.
3. Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy sprzętu i potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
4. W przypadku garażowania sprzętu w czasie jego wynajmu, Zamawiający jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie go przed dewastacją i
kradzieżą. W przypadku braku możliwości wyjazdu z placu budowy (wykopy, śnieg) zamawiający pokryje koszt przestoju podnośnika zgodnie z zamówieniem

5. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu podnośnika na stanowisko pracy.
8h dziennie, faktura VAT będzie wystawiona bez podpisu i kart pracy do momentu wyjazdu z placu budowy.

6. Dźwigi Prokop nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w momencie uszkodzenia nawierzchni przez przejazd podnośnika.

DŹWIGI PROKOP

Dźwigi Prokop,
Ewelina Prokop
ul. Podchorążych 18
58-506 Jelenia Góra
NIP: 611-255-76-85

Oświadczenie na potrzeby rozliczenia podatku VAT – ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Firma zamawiająca jest: inwestorem / wykonawcą / podwykonawcą

Firma zamawiająca: jest / nie jest czynnym podatnikiem VAT

Zlecona usługa: jest / nie jest wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14

godz. .................................

Osoba kontaktowa tel.: ...........................................................................................................................



Klauzule do faktury główny inwestor:

Oświadczenia Stron:

Odbiorca niniejszej faktury oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i nie korzysta z tzw. 
zwolnienia podmiotowego.

Odbiorca niniejszej faktury oświadcza, że nabył usługę jako generalny wykonawca / inwestor i 
nie jest podwykonawcą w świetle z art. 17 ust. 1H u.p.t.u.

Wykonawca usługi oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie korzysta
z tzw. zwolnienia.

Usługa udokumentowana niniejszą fakturą mieści się w katalogu robót budowlanych 
wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u.

Podpisy:

Klauzule do faktury jako podwykonawca:

Oświadczenia Stron:

Nabywca usługi oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie korzysta z 
tzw. zwolnienia.

Usługa udokumentowana niniejszą fakturą mieści się w katalogu robót budowlanych 
wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u.

Podpisy:


