GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4
NIP: 966-198-38-95
www.gizo.pl

ZAMÓWIENIE
z dnia ………………….………….
NAJEMCA:
nazwa firmy

adres firmy

NIP

telefon

OSOBA UPOWAŻNIONA DO REALIZACJI UMOWY:
imię i nazwisko

telefon

e-mail

PRZEDMIOT NAJMU:
Model
maszyny

Lp.

Cena netto
najmu/okres

Cena netto
najmu za dobę1

Cena netto
transportu

Planowany
okres pracy

Warunki
płatności
☐ przelew
☐ przedpłata

1

DATA DOSTAWY:

ADRES DOSTAWY:

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU MASZYNY:
imię i nazwisko

telefon

numer dowodu osobistego

RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC:
UWAGA!
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Przekazanie maszyny, a także jej zdanie odbywa się w miejscu wskazanym przez Najemcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres najmu rozpoczyna się od dnia dostawy maszyny do miejsca wskazanego przez Najemcę.
Skrócenie okresu pracy w stosunku do planowanego może spowodować naliczenie wyższej stawki, zgodnie z cennikiem stosowanym przez
Wynajmującego.
Najemca jest zobowiązany pisemnie poinformować Wynajmującego o zakończeniu prac, nie później niż w ostatnim dniu wynajmu. Nie
wymeldowanie maszyny w przewidywanym okresie wynajmu powoduje automatyczne przedłużenie wynajmu.
Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zamiarze wykorzystania maszyny przy pracach mogących skutkować
zabrudzeniem lub uszkodzeniem maszyny, których usunięcie będzie wymagało odtworzenia powłoki lakierniczej maszyny. Konsekwencje
braku zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zostały opisane w pkt 4 lit. c) Ogólnych Warunków Najmu.
Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenia elektryczne naładowane, a spalinowe uzupełnione co najmniej minimalną ilością paliwa.
Urządzenie spalinowe, do wynajmu przekazywane jest z minimalną ilością paliwa. Koszty jego tankowania podczas wynajmu spoczywają na Najemcy.

Najemca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami najmu i je akceptuje.
pieczęć i podpis przedstawiciela
GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.

pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Najemcy

1
Cena najmu za dobę, obowiązująca w przypadku gdy rzeczywisty okres pracy jest krótszy od planowanego. Różnica w stawkach dobowych zostanie
uwzględniona przez Wynajmującego w fakturze wystawionej za ostatni okres rozliczeniowy.

www.gizo.pl
Białystok
tel: 85 719 34 40
bialystok@gizo.pl

Bełchatów
tel: 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Zamówienie wersja 2 z dnia 13.02.2017

Gdańsk
tel: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań
tel: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Szczecin
tel: 602 795 195
szczecin@gizo.pl

Tychy
tel: 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Warszawa
tel: 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Wrocław
tel: 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa
tel: 608 188 588
europa@gizo.pl

