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ZAMÓWIENIE NR: ________ 

 
 

(miejscowość, data) 

NAJEMCA: 
(nazwa firmy, adres) 

 
 
 

 

NIP:       Telefon: 

 
 

  

 

PRZEDMIOT NAJMU: 

Wybór * maszyna 
Cena netto 

jednej 
roboczogodziny 

Cena netto dostawy i 
odbioru maszyny ** 

Forma płatności 
(gotówka / 
przelew)*** 

 Minikoparka JCB 8015 80,00 zł   

 Ładowarka teleskopowa CAT TH360B 130,00 zł   

 Koparka kołowa CAT 320C 150,00 zł   

 Ładowarka kołowa KOMATSU WA470 170,00 zł   

*- „x” w odpowiedniej kratce; **- cena ustalana indywidualnie; *** - forma płatności ustalana indywidualnie 

 

DATA I GODZINA DOSTAWY:    ADRES DOSTAWY: 

 
 
 

 
 
 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ NAJEMCĘ DO ODBIORU PRZEDMIOTU NAJMU: 

 
 

  
 

Imię i nazwisko      telefon 

 

 

 

 

1. Wynajmujący oświadcza, że maszyna budowlana będąca przedmiotem najmu jest w pełni sprawna i zdolna do 

umówionego użytku. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymywać ją w takim stanie przez cały okres najmu. 

2. Wynajmujący zapewnia Najemcy obsługę maszyny budowlanej będącej przedmiotem najmu przez operatora 

maszyny budowlanej, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do jej prawidłowego i 

bezpiecznego używania. 

3. Operator maszyny budowlanej pozostaje pod nadzorem osoby wskazanej przez Najemcę, jako osobę 

odpowiedzialną za wykonanie prac budowlanych. 

4. Czynsz za wynajem maszyny budowlanej wraz z jej obsługą przez Operatora, Strony ustalają jako iloczyn ilości 

roboczogodzin wskazanych w karcie pracy maszyny budowlanej, oraz ceny jednostkowej jednej roboczogodziny. 

Kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT wynoszący 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5. Wynajmujący indywidualnie ustala zryczałtowaną cenę dostawy i odbioru maszyny budowlanej do miejsca 

wskazanego przez NAJEMCĘ. Kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT wynoszący 23%, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Okres najmu rozpoczyna się w momencie wskazanym w karcie pracy maszyny budowlanej jako moment 

rozpoczęcia prac, a kończy się w momencie wskazanym jako moment zakończenia prac. 

7. Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o zakończeniu prac, nie później niż w ostatnim dniu 

najmu.  

8. Najemca oświadcza że zapoznał się z polityką prywatności oraz klauzulą informacyjną RODO i je akceptuje. 

9. Najemca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami najmu i je akceptuje 
 

 

 

 

________________________________________     ________________________________________ 

            Wynajmujący        Najemca 


