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1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót
2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy kierowanie pracami

stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych
dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie 

3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia
terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.

4. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy,
5. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia

przeszkód powodujących zagrożenie w pracy żurawia a
6. Zleceniodawca zapewnia w/w pracach wykwalifikowaną
7. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem aktualny
8. W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu 
9. Zleceniobiorca do ceny netto dolicza 23% VAT. 
10. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT
11. W wypadku niestandardowych ładunków np. o nieregularnym

instrukcje rozładunku-załadunku lub zleci jej wykonanie
12. Do czasu pracy żurawia wlicza się czas jego rozłożenia oraz

ZAMÓWIENIE USŁUGI
z dnia: 

 

ZLECENIODAWCA  (PIECZĄTKA): 

 

 

 
 
 

 

Ustalenia 
dodatkowe: 

Forma płatności: 

Uzgodnione ceny 
(netto): 

Miejsce 
wykonania usługi: 
 
Data i godzina 
wynajmu: 

Opis usługi: 

Typ żurawia: 

 
Przelew

 
Praca/h: 

REGON: NIP: 9281879950 

BUŁAWCZYK - DŹWIGI
G R Z E G O R Z   B U Ł A W C Z Y K
43-344 Bielsko-Biała, ul. Nowy Świat 4

tel.   797 505 501 
email: bulawczyk.dzwigi@gmail.com
w w w . b u l a w c z y k – d z 

robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce dźwigowej. 
pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną

prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy
 wykonania pracy w stosownych dokumentach. 

uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje
dźwigu. 

Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją
żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych

a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd. 
wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do nadzorowania przebiegu

aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej. 
 poprzedzającym wykonanie usługi lub w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie

VAT bez swojego podpisu. 
nieregularnym kształcie, braku zaczepów, maszyn z nieokreślonym środkiem ciężkości Zleceniodawca

wykonanie Zleceniobiorcy za dodatkową opłatą. 
oraz złożenia, jak również czas konieczny do jego przestawienia (relokacji) w trakcie trwania

ZAMÓWIENIE USŁUGI  

 ZLECENIOBIORCA: 

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

Podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej do składania zamówienia

Osoba 
kontaktowa: 

Przewidywany 
czas wynajmu: 

Przelew dni Gotówka 

 Dojazd/km: Ryczałt:

REGON: 241986780 

DŹWIGI 
B U Ł A W C Z Y K 

Biała, ul. Nowy Świat 4 

bulawczyk.dzwigi@gmail.com  
d z w i g i . p l 

upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje 
pracy a także przygotowanie miejsca pracy 

konsekwencje ewentualnych uszkodzeń 

dewastacją i kradzieżą. 
napowietrznych linii energetycznych oraz innych 

przebiegu pracy. 

wyniesie 50% stawki dziennej. 

Zleceniodawca przedłoży 

trwania czasu pracy wskutek decyzji operatora. 

  

 

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

Podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej do składania zamówienia 

Ryczałt: 


