Zamówienie
wynajmu

GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
NIP: 966-198-38-95
KRS: 0000660124

Zamówienie z dnia
Najemca:
Pełna nazwa
firmy/osoby:

NIP

Telefon

Osoba upoważniona do podpisania zamówienia:
Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Stanowisko w firmie:

Przedmiot najmu:
L.p.

Cena netto
najmu/okres

Model maszyny

Cena netto transportu
dostawa/odbiór

1

/

2

/

3

/

Warunki płatności:
Przedpłata:

Data rozpoczęcia wynajmu:

Cena netto najmu
za dobę1

Planowany okres prac

Naliczanie:
Przelew:

Dni robocze pon.-pt.

Niedziela

Sobota

Wszystkie dni w miesiącu

Adres dostawy

Osoba upoważniona do odbioru maszyny:
Imię i nazwisko:

Telefon:

Numer dowodu osobistego:

Rodzaj wykonywanych prac:

UWAGA!
1.
Przekazanie i zdanie maszyny odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w miejscu wskazanym przez Najemcę w niniejszym zamówieniu.
2.
Okres najmu rozpoczyna się od dnia dostawy urządzenia.
3.
Skrócenie okresu pracy maszyny w stosunku do planowanego spowoduje naliczanie wyższej stawki, zgodnej z cennikiem krótkich wynajmów.
4.
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.
5.
Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zamarze wykorzystania maszyny przy pracach mogących skutkować zabrudzeniem lub uszkodzeniem maszyny, których usunięcie będzie wymagało odtworzenie powłoki lakierniczej maszyny. Konsekwencje braku zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
zostały opisane w pkt 4 lit. c) Ogólnych Warunków Najmu.
6.
Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie elektryczne naładowane, a spalinowe uzupełnione co najmniej minimalną ilością paliwa. Urządzenie spalinowe, do wynajmue przekazywane jest z minimalną ilością paliwa. Koszty jego taknowania podczas wynajmu spoczywają na Najemcy.
7.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami najmu i je akceptuje.
8.
Najemca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną zamawianych urządzeń i sam ponosi odpowiedzialność za ich dobór.

pieczęć i podpis przedstawiciela GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Najemcy

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

