Data .........................

ZAMÓWIENIE
Prosimy o wynajem żurawia, o udźwigu (80t, 50t, 35t, 18t) ............... ton,
od dnia …………………. do dnia …………………. (włącznie), od godziny.................................
Miejsce pracy – adres:..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

WYNAJMUJĄCY: Usługi Dźwigowo - Transportowo - Koparkowe Andrzej Nawrot.
95-054 Ksawerów ul. Twarda 3 NIP: PL 731 103 97 69. Tel: +48 502 23 46 15
www.dzwigi-nawrot.pl email: biuro@dzwigi-nawrot.pl, FAX: +48 42 215 80 12
ZAMAWIAJĄCY:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NIP: ......................................................KRS.................................................................................
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: (wymienić szczegółowo)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

WARUNKI WYNAJMU:
1. ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA, ŻE JEST (POD)WYKONAWCĄ /
GENERALNYM WYKONAWCĄ / INWESTOREM (niepotrzebne skreślić).
2. CENY NETTO
 Za godzinę najmu żurawia (zł) .................................. .
 Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia (zł/km) ............................. .
 Minimalna ilość godzin pracy (h) ............................. .
3. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ : gotówka, przelew. (niepotrzebne skreślić)
4. TERMIN ZAPŁATY: ................. dni od daty wystawienia faktury.
5. Numer konta wynajmującego: PKO BP S.A. 63 1020 3437 0000 1902 0015 6976
6. Do obowiązków Wynajmującego należy świadczenie robót dźwigowych poprzez
pracę operatora na jednostce dźwigowej.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem
dźwigu i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę posiadającą
kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także
przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie
wykonania pracy w stosownych dokumentach. Upoważnionym do prowadzenia nadzoru
i koordynacji robót jest (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.).
................................................................................................................................ .
8. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu
na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń
terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.
9. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za
właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.
10. Wynajmujący zobowiązuje Zamawiającego do zachowania tajemnicy handlowej
względem w/w. ustaleń.
11. Zamawiający upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury (VAT) bez jego podpisu.
12. W przypadku nie wypłacenia należności, Wynajmujący może zdecydować o
zakończeniu prac a Zamawiający zostaje obciążony należnymi odsetkami od kwoty
znajdującej się na fakturze (VAT) oraz dodatkowymi kosztami procesowymi.
13. O wszelkich zmianach Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wynajmującego
przynajmniej 7 dni wcześniej.
WYNAJMUJĄCY:
ZAMAWIAJĄCY:
(pieczątka, czytelny podpis)

dzwigi-nawrot.pl

mobile: +48 502 234 615

email: biuro@dzwigi-nawrot.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego
dalej „RODO” informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Nawrot, prowadzący działalność gospodarczą Usługi
Dźwigowo – Transportowo - Koparkowe ul. Twarda 3 ,95-054 Ksawerów, adres e-mail: biuro@dzwigi-nawrot.pl (dalej
jako „ADO”).
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem Andrzej Nawrot,
prowadzący działalność gospodarczą Usługi Dźwigowo – Transportowo - Koparkowe ul. Twarda 3 ,95-054 Ksawerów,
adresem mailowym biuro@dzwigi-nawrot.pl, numerem telefonu +48 502 234 615
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, a jeśli to ma zastosowanie numeru NIP,
REGON, PESEL, danych kontaktowych, numeru telefonu, adresu do korespondencji, stanowiska, danych z dokumentu
tożsamości zostały pozyskane od Pana/Pani / ze źródeł powszechnie dostępnych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oferty, nawiązania współpracy, działań zmierzających do
zawarcia umowy, wykonania umowy, świadczenia usługi oraz w celach księgowo-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a)-f) rozporządzenia, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest prowadzenie działań
zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, świadczenia usługi oraz w celach księgowo-podatkowych. Ponadto
w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla realizacji innych
celów niż wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ADO ( art. 6 ust. 1 pkt f
rozporządzenia RODO ), w szczególności w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług, w celach
restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń przez ADO, w przypadku gdy znajdzie to
zastosowanie w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy
publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ADO, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania
publiczne na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. organy
podatkowe, podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, w zakresie w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem złożenia oferty, nawiązania współpracy, działań zmierzających do zawarcia umowy,
wykonania umowy, świadczenia usługi, w celach księgowo-podatkowych, a o ile znajdzie to zastosowanie dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami, podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania oferty,
nawiązania współpracy, działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, świadczenia usługi oraz w celach
księgowo-podatkowych, a o ile znajdzie to zastosowanie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 4 celów tj. w
zakresie realizacji zawartej umowy, świadczenia usługi, przekazywania oferty, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ADO uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie
określonym w pkt 4 powyżej. W wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
innych celów niż w punkcie 4 powyżej, Pani /Pana dane osobowe, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych;
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane
wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Pana /Panią danych osobowych będzie
stanowić przeszkodę do odpowiedzi na Pana/Pani ofertę, uniemożliwiać podjęcie działań zmierzających do zawarcia z
Panem/Panią umowy, oraz uniemożliwiać wykonanie umowy i świadczenie usług na Pani/Pana rzecz.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska,
danych kontaktowych, danych adresowych, numerów NIP, REGON, PESEL, numer dowodu osobistego, stanowiska,
miejsca pracy, wykształcenia, wieku, inne ….............................................................................................
przez Andrzeja Nawrot, prowadzącego działalność gospodarczą Andrzej Nawrot Usługi Dźwigowo-TransportowoKoparkowe ul. Twarda 3, Ksawerów 95-054 w
celu
przesyłania ofert marketingowych, przyjmowania ofert,
działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy i świadczenia usług, celów księgowo-podatkowych
oraz innych , niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych celów Administratora. Oświadczam również,
że zapoznałam/em się z informacją Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że
Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

dzwigi-nawrot.pl

mobile: +48 502 234 615

email: biuro@dzwigi-nawrot.pl

