
FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI 
/ ORDER FORM

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

ZLECENIODAWCA / HIERER:

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

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

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

Adres firmy (address of the company)   /  Osoba fizyczna: adres (address)

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

.......................................................................................
E-mail

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

FLORBUD 
Ewelina Florjan

Skarbnika 23/5
Zabrze

tel. 508-781-667
tel. 721-334-963

e-mail florbud@onet.pl

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

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

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

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

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

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

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

NAZWA MASZYNY:
(the name of the machine)

OPIS USŁUGI:
(description)

MIEJSCE USŁUGI:
(location)

SZACOWANY OKRES 
USŁUGI:(work duration)

CENY (NETTO) [PLN]:
(rate)

PŁATNOŚĆ:
(payment type)

OSOBA KONTAKTOWA:
(contact number)

UWAGI:
(notes)

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

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

......................................................
/ podpis i pieczątka osoby upoważnionej /
Podpisując oświadczasz, iż znane są ci warunki najmu sprzętu firmy FLORBUD Ewelina Florjan

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

        TAK              NIE
Oświadczam, że jestem zarejestrowany jako czynny 
podatnik VAT:   . Fakturowanie z zastosowaniem METODY 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:              TAK



OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU 
I ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu Sprzętu Budowlanego mają zastosowanie do wszelkich umów 
najmu („Umowa Najmu”), w których FLORBUD Ewelina Florjan. występuje jako Wynajmujący oraz stanowią 
ich integralną część. Przez Sprzęt Budowlany rozumiane będzie każde urządzenie lub maszyna znajdująca się w 
ofercie Wynajmującego, wyszczególniona w Katalogu

2. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.

3. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób 
trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt Budowlany nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek 
zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.

4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszenia 
jakichkolwiek roszczeń do Sprzętu Budowlanego przez osoby trzecie.

 5.Wydanie oraz zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.

5. W przypadku niezwrócenia Sprzętu Budowlanego po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do 
naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości stawki 
dziennego czynszu z przedziału 1-5 dni określonego w Katalogu / Cenniku Wynajmu.

6. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu Budowlanego z magazynu Wynajmującego do miejsca jego 
używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami jego załadunku i 
wyładunku.

7. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu 
Budowlanego Wynajmującemu. Za zwrot Sprzętu Budowlanego uważać się będzie jedynie oddanie 
Wynajmującemu Sprzętu Budowlanego w takim stanie, w jakim został on wynajęty. W przeciwnym razie 
Wynajmujący ma prawo przedłużyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia Sprzętu Budowlanego do stanu 
poprzedniego, tj. z dnia jego wydania Najemcy oraz naliczyć z tego tytułu dodatkowy czynsz najmu.

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany od chwili jego załadunku u Wynajmującego 
do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub 
uszkodzenia Sprzętu Budowlanego niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą 
protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu Budowlanego

9. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami 
prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu Budowlanego, ponosi Najemca

10.W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. 
robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie 
aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub 
uszkodzenia Sprzętu Budowlanego przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z 
odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
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