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Zamówienie C………….. 
Data………………. 

Numer klienta  ……………. 

Nazwa: ………………………………………. mateco podesty ruchome Sp. z o.o. 

Ulica: ………………………………………… ul. Murarska 27 

Kod/miejscowość:…………………………… 43-100 Tychy 

Polska 

NIP-EU: …………………                                                                                             NIP: 9542239908     

NIP: …………………….                                                                                             NIP-EU: PL9542239908 

Osoba kontaktowa Klienta: 

Osoba kontaktowa mateco: 

Imię i nazwisko: ………………………………. 

E-mail:………………………………………….                                      Imię i nazwisko: ………………………………. 

Tel.:……………………………………………..                   E-mail:…………………………………….......... 

                                   Tel.: ……………………………………… 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie dziękujemy za zaakceptowanie naszej oferty. Niniejszym potwierdzamy następujące zamówienie. 

Adres dostawy:                                                 Deklarowany okres wynajmu:                                Nr zamówienia klienta: 

 

Budowa/obiekt: ………………………. 

Ulica: …………………………………. 

Kod pocztowy / miejscowość: 

………………………………………… 

Kraj: ………………………………….. 

 

     Od: ………………. do: …………………. ……………………………. 

 

Nazwa towaru / usługi 

  

 

Typ urządzenia: ………………………………............... 

Wys.rob.: ….m - Napęd ……….. - Szer.: …m  

  Koszt wynajmu (1-2 dni) – doba                                                             ………. 

Koszt wynajmu (3-7 dni) – doba                                                             ………. 

Koszt wynajmu (8-15 dni) – doba                                                           ………. 

Koszt wynajmu (16-360 dni) – doba                                                       ………. 

Mycie urządzenia1 – ryczałt                                                                    ……….                                                     

Ryczałt ubezpieczeniowy2 – doba                                                          ………. 

Dostawa – ryczałt                                                                                   ………. 

Odbiór – ryczałt                                                                                      ……….  

Ładownie akumulatorów3 – ryczałt                                                         ………. 

Załadunek/rozładunek4 – ryczałt                                                             ………. 

 

 

 

 

 Ryczały ubezpieczeniowy - doba 
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Zamówienie C………… 
Data ……….……. 

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszej ofercie są cenami netto. 

Podana cena jednostkowa netto dotyczy wynajmu jednego urządzenia za jedną dobę. 

Deklarowany przez Klienta system pracy: 5 / 6 /7 dni w tygodniu. 

W wypadku niedotrzymania (skrócenia) deklarowanego okresu najmu obowiązujące stają się ceny podane w odpowiednio krótszych 

okresach wynajmu. 

Ryczałt ubezpieczeniowy ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą Najemcy za utratę lub zniszczenie urządzenia, z wyłączeniem 

odpowiedzialności cywilnej. Ryczałt naliczany jest przez cały okres faktycznego posiadania urządzenia przez Najemcę. 

Ładowanie akumulatorów to opłata ryczałtowa za naładowanie akumulatorów przed dostarczeniem urządzenia elektrycznego do 

wynajmu. 

Opłata za załadunek/rozładunek obowiązuje przy drugim i każdym kolejnym dostarczanym urządzeniu. Termin płatności: 14 dni 

mateco dokona oceny wiarygodności finansowej Klienta w oparciu o dostępne źródła i na tej podstawie może zażądać zaliczki za 

wynajem. 

Wysokość robocza jest równa największej możliwej dla danego podestu wysokości uniesienia podłogi platformy roboczej powiększonej o 

2 metry. 

Wszystkie urządzenia posiadają dopuszczenie UDT. 

Szczegółowe informacje dot. danych technicznych wszystkich maszyn można znaleźć na stronie: https://www.mateco.pl/pl/wynajem/ 

Urządzenia mogą być obsługiwane jedynie przez personel posiadający uprawnienia UDT, TDT, WDT właściwe dla danego typu 

urządzenia. Świadomość tego faktu Najemca potwierdza poniższym podpisem. 

Wymeldowanie urządzenia następuje nie później niż dwa dni przed końcem wynajmu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na 

udostępnionym formularzu: https://www.mateco.pl/fileadmin/pdf/pobierz/Wymeldowanie.pdf. 

Zdawane urządzenie powinno być: wyczyszczone, z naładowanymi bateriami, znajdować się w miejscu postoju umożliwiającym 

załadunek na pojazd ciężarowy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowego kosztu transportu, powstałego w związku z 

niemożnością wydania lub odbioru urządzenia w uzgodnionym terminie, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, oraz czynszu za okres 

od dnia planowanego do faktycznego wydania urządzenia mateco. 

W przypadku urządzenia o napędzie spalinowym Zamawiający otrzymuje podest zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu urządzenia w 

analogicznym stanie. W przypadku niespełnienia tego warunku, Najemca obciążony zostanie kosztem tankowania urządzenia. Najemca 

zostanie obciążony pełnymi kosztami związanymi z: usunięciem zanieczyszczeń powstałych podczas okresu najmu, czyszczeniem z 

nadmiernych zabrudzeń np. farbą, tynkiem itp., czy też malowaniem podestów, co zostało odnotowane w protokole przekazania oraz po 

przeprowadzonym badaniu technicznym po powrocie do mateco. 

Informacje o awarii winny być zgłaszane pod odpowiednim numerem telefonu właściwego oddziału, zapewniamy przyjazd serwisu do 12 

godzin od zgłoszenia (w dni powszednie). 

Wynajmując urządzenie w firmie mateco podesty ruchome Sp. z o.o. Najemca wyraża bezwzględną akceptację Ogólnych Warunków 

Wynajmu i potwierdza zapoznanie się z ich treścią. Dokument OWW dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie: 

https://www.mateco.pl/fileadmin/pdf/pobierz/OWW.pdf 

Przed rozpoczęciem wynajmu Najemca potwierdza także zapoznanie się z dokumentem Ważnych Informacji Technicznych: 

https://www.mateco.pl/fileadmin/pdf/pobierz/Wazna_informacja_techniczna.pdf 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych informacji niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia. 

Adres e-mail dla faktur elektronicznych:....................................................................................... 

Data dostawy urządzenia: ............................................................................................................. 

Osoba kontaktowa z ramienia Najemcy na budowie odpowiedzialna za odbiór i zdanie urządzenia: 

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................. 

Stanowisko:  ................................................................................................................................... 

Nr telefonu i adres e-mail:  ............................................................................................................. 

Prosimy o odesłanie podpisanego zamówienia na adres mailowy mateco@mateco.pl 

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

Pieczęć, data i podpis Zamawiającego 

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

Pieczęć, data i podpis przyjmującego zamówienie 

  

mateco podesty ruchome Sp. z o.o. • ul. Murarska 27 • 43-100 Tychy • Polska T +48 32 32 32 032 • F +48 032 32 32 039 

mateco@mateco.pl • www.mateco.pl KRS: 0000049914 • Sąd Rej. w Katowicach • Prezes Zarządu: Marek Kordialik Wys. 

kapitału zakład. 1 000 000,00 PLN • Regon 273935354 • NIP 9542239908 • NIP-EU PL9542239908 • BDO 000138792 

Bank BNP PARIBAS POLSKA SA • PLN IBAN PL 56 1600 1055 0002 3211 6700 6001 EUR IBAN PL 98 1600 1055 0002 3211 6700 6021 

SWIFT PPABPLP


