
 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI / ORDER FORM 
 

........................................................... 
/ data (date) / 

 
ZLECENIODAWCA / CUSTOMER:  ZLECENIOBIORCA / SERVICE PROVIDER: 

.......................................................................... .............  

.......................................................................................     
Nazwa firmy (name of the company) / Osoba fizyczna: imię i nazwsko (name) 

 
.......................................................................................  

....................................................................................... tel.:/fax: 32 771-60-18  

tel. kom.: 695-809-630 
Adres firmy (address of the company) / Osoba fizyczna: adres (address) 

                            tel. kom.: 665-168-398   

.......................................................................................   
Telefon/fax (phone)   

.......................................................................................  
e-mail: zamowienia@max-bud1.com 

www.max-bud1.com 
E-mail do przesyłania faktur w formie elektronicznej  

.......................................................................................   
NIP  / Osoba fizyczna: PESEL oraz nr i seria dowodu osobistego (identity card)  

NAZWA MASZYNY:   
(the name of the machine) ..................................................................................................................................... 

OPIS USŁUGI: 

.....................................................................................................................................  (description)   

MIEJSCE USŁUGI: 

..................................................................................................................................... (location)   

SZACOWANY OKRES USŁUGI: 

Od (data/godz.):   ................................ Do (data/godz.): ..................................... (work duration)   

 
CENY (NETTO) [PLN]:  
(rate) 
 

PŁATNOŚĆ: 

(payment type) 

 

OSOBA KONTAKTOWA:  
(contact number) 
 
UWAGI: 

(notes) 

 

Praca: zł/h ................... Dojazd: zł/km ........................ Ryczałt: zł/usł ..................... 
 

  Przelew (bank transfer) w terminie ..... dni,     Gotówka (cash)       Przedpłata 
 
 

 

.....................................................................................................................................  
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 

skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, 

w formie elektronicznej, w formacie PDF przez Grupa MAX-BUD1 na podany adres 

 

e-mail: ……………………………………………… 
 

Oświadczam, że jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT: .    TAK          NIE   
Fakturowanie z zastosowaniem MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI :  TAK 
 
 
............................................................  
/data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej / 

Podpisując oświadczasz, iż znane są Ci warunki najmu sprzętu Grupa MAX-BUD1, ul. Wojska Polskiego 82B, 41-600 Świętochłowice 

mailto:zamowienia@max-bud1.com
http://www.max-bud1.com/


 

 

WARUNKI NAJMU SPRZĘTU: 
 

1. 1. Minimalny czas pracy sprzętu z wyjątkiem pkt.1, ust. a). oraz ust. b). wynosi 4 godziny.  
a). Dla żurawi o udźwigu od 70 ton do 90 ton minimalny czas pracy wynosi 6 godzin lub ustalona kwota ryczałtu.  
b). Dla żurawi o udźwigu od 100 ton do 600 ton minimalny czas pracy wynosi 10 godzin lub ustalona kwota 
ryczałtu." 

 
2. Ceny ustalone w zamówieniu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 

 
3. W przypadku rezygnacji z usługi w okresie poniżej 24 godzin, zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50%wartości usługi. 

 
4. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót maszyną budowlaną / transportową poprzez pracę operatora 

/ kierowcy na jednostce maszynowej / transportowej. 
 

5. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:  
- Kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem maszyny budowlanej / transportowej.  
- Nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje dostosowane do charakteru 

wykonywanych robót prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji 

pracy (Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia – Dziennik ustaw nr 15, pozycja 58.).  
- Należyte przygotowanie gruntu, po którym poruszać się będzie sprzęt, określony jako przedmiot najmu. 

- Potwierdzenie kierowcy / operatorowi wykonania pracy w stosownych dokumentach (Protokół Wykonania Usługi). 
 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu sprzętu na stanowisko pracy oraz ponosi 
konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą sprzętu. a). Zamawiający 
oświadcza, iż został poinformowany o tym, że dojazd i zjazd sprzętu do/z miejsca najmu (z wyjątkiem żurawi oraz sprzętu co 
do którego poczyniono indywidualnych ustaleń pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą ) wliczony jest w godziny pracy. 

 
7. Przygotowanie maszyny (np. montaż i demontaż żurawia) przerwy technologiczne i przestoje wynikające z winy 

zamawiającego wliczone są do czasu pracy sprzętu. 
 

8. W przypadku, gdy wykonywana praca wymaga uzyskania jakichkolwiek pozwoleń, bądź autoryzacji instytucji rządowych, 
prywatnych lub publicznych takich jak Policja, Straż Pożarna, Kontrola Ruchu oraz władz lokalnych, za uzyskanie 
odpowiednich zezwoleń i dokumentów, oraz wcześniejsze poinformowanie odpowiednich instytucji, a także 
zleceniobiorcy odpowiada zleceniodawca. Odpowiedzialność ta obejmuje zapewnienie, iż miejsce pracy sprzętu jest 
odpowiednio przygotowane, a w przypadku dróg publicznych, zapewniona jest odpowiednia kontrola ruchu. 

 
9. Warunki w jakich niemożliwa jest praca dźwigu:  

- Złe warunki atmosferyczne (Wyładowania elektryczne)  
- Siła wiatru przekraczająca 10 m/s 

- Niewystarczające oświetlenie miejsca pracy 
 

10. W przypadku towarów lub ładunków wymagających niestandardowego rodzaju zawiesi (trawersy, pasy, szekli itp.) 
zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania zleceniobiorcę i zamówienie odpowiednio dobranego osprzętu, oraz 
opracowania odpowiedniej instrukcji załadunku / rozładunku oraz podnoszenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody, bądź opóźnienia spowodowane brakiem odpowiedniego osprzętu, w tym odpowiedniego rodzaju zawiesi. 

 
11. Zleceniodawca oświadcza, iż w miejscu ustawienia maszyny nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp,  

a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy maszyny, a do 
miejsca jej pracy istnieje bezpieczny dojazd. 

 
12. Zleceniobiorca, ma prawo odmówić wykonania zadania w przypadku, gdy zamówiona jednostka nie jest w stanie spełnić 

wymagań zakresu prac przewidzianych w zamówieniu. W przypadku braku możliwości wykonania zadania z winy 
Zleceniodawcy zostanie on obciążony minimalnymi kosztami pracy jednostki ujętymi w pkt. 1.1 niniejszego dokumentu. 

 
13. W przypadku garażowania, lub postoju sprzętu poza godzinami pracy, na terenie wskazanym przez zleceniodawcę, jest 

on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie maszyny przed dewastacją, kradzieżą i ponosi pełną odpowiedzialność 
materialną za powierzony sprzęt. 

 
14. Zleceniodawca zapewnia w w/w pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz osoby upoważnionej do nadzorowania 

przebiegu pracy i ponosi pełną odpowiedzialność (także materialną) za prowadzone prace. 
 
15. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem lub drogą mailową aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności 

gospodarczej. 
 
16. Podane dane w Zamówieniu będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz zgodnie z wyrażonymi zgodami.  

Administratorem danych osobowych jest GRUPA MAX-BUD1 Tomasz Warchala. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z04.05.2016) - zwanym dalej RODO informuje, iż:  
- Zamawiający posiada prawa wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, żądania ograniczenia ich przetwarzania,  
a także prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie przez Klienta danych 
osobowych jest obowiązkowe w celu przedstawienia oferty lub realizacji zamówienia.  
- Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.  
- Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.  
Niniejszy dokument będzie przetwarzany u Administratora przez okres, 6 lat a dane osobowe nie będą przetwarzane przez  
Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 
 


