Beton Bonus Maciej Marek
ul. Romana Maya 1 62-030 Luboń
NIP 783-102-46-56
tel. 061 810 20 91,
fax. 061- 899 48 86
biuro@beton-bonus.pl

Luboń, dnia ..........................

Zamówienie na beton i transport (**niepotrzebne skreślić )

Zamawiający .........................................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy, imię i nazwisko,
..............................................................................................................................................................................................
dokładny adres, telefon ,fax.
reprezentowany przez:..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko, funkcja- stanowisko, telefon kontaktowy,
Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Jednocześnie upoważniam Was do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
NIP:..........................................., PESEL**…………………..…………………………
Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania firmy, w której imieniu składam zamówienie.
Osoba wyznaczona do przyjęcia betonu na budowie…………………………………………………………………………tel. kontaktowy……………………................
Oświadczam, że posiadam niezbędne środki finansowe na zapłacenie zamówionej usługi i
prowadzenie budowy oraz zezwolenia niezbędne na dojazd do miejsca budowy.
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Zamawiający zamawia w PPHU Beton Bonus następujący asortyment:
Rodzaj produktu/klasa J.m. Ilość
Cena netto
m3/szt.

towarów, pozwolenia na

Uwagi

Zamawiający
wpłaci
zaliczkę
w
kasie
PPHU
Beton
Bonus
w
wysokości...................................(słownie)
………….......................... ................................................................................................................................................w
dniu złożenia zamówienia.
Strony uzgadniają następujący sposób płatności: przelew, czek potwierdzony, gotówką** oraz nieprzekraczalny termin płatności:
0dni, 7dni, 14dni,21dni**. Faktura jest wezwaniem do zapłaty.
Odbiór poszczególnych partii zamówionego towaru odbędzie się po uzgodnieniu telefonicznym……………………………………………………………..
Maksymalna wysokość kredytu udzielonego zamawiającemu przez Beton Bonus wynosi .............................................................
Zamawiam transport stosowny do rodzaju i ilości zamawianego wyżej asortymentu. TAK / NIE **
Cena umowna kursu: ................. zł netto + 23% VAT. Czas wyładunku: Beton po dostarczeniu na plac budowy przeznaczony jest
do natychmiastowego wbudowania. Przestoje betonomieszarek na budowach będą obciążane dodatkową stawką 45 zł za
każde rozpoczęte 15 minut ponad normatywny czas rozładunku 30 minut. Beton w pojazdach już załadowanych lub
znajdujących się w drodze do klienta obciąża kosztami klienta. Zamawiający zapewni należyty wjazd oraz drogę dojazdowa na
teren budowy oraz będzie posiadał w razie konieczności odpowiednie zezwolenia: zwalniające z nakazów i zakazów ,wjazdu w
strefy o ograniczające ładowność, prac z terenu chodnika oraz drogi publicznej, itp. Koszty kar poniesionych z niedopełnienia
w/w warunku ponosi strona zamawiająca.
Zamawiam pompę do betonu. TAK/NIE ** o zasięgu……………... Cena umowna 1h pracy: ................................zł netto+23%VAT.
Dodatkowo opłata za zjazd i dojazd: .................................... zł netto/1km +23%VAT. Minimalny czas pracy pompy naliczany do
fakturowania wynosi 1 h. Praca pompy liczona jest od momentu wjazdu i zjazdu z terenu budowy. Do pracy zaliczane jest
również pompowanie, oczekiwanie na dostarczenie betonu, przestawianie pompy oraz wstępne mycie na terenie budowy.
Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia miejsca na terenie budowy do pozostawienia resztek betonu oraz mleczka
betonowego powstałego po myciu pompy. W przypadku braku możliwości wymycia pompy na placu naliczana jest dodatkowa
opłata 50 zł netto.
Gwarancja : Gwarantujemy dobrą jakość betonu w momencie przekazania go klientowi, o ile pojazd po przybyciu na plac
budowy zostanie natychmiast i w sposób ciągły rozładowany. Kierowcy mają polecenie odrzucenia propozycji dodania wody
lub innych dodatków bez wyraźnego zezwolenia kierownika wytwórni. Jeżeli mimo to nastąpi dodanie jakiegokolwiek dodatku
na polecenie osoby wyznaczonej przez inwestora, wówczas musi on poświadczyć w/w fakt na WZ. Z tą chwilą gwarancja nasza
wygasa. Nie udzielamy gwarancji także wówczas, gdy na jakimś odcinku budowy używa się betonu od różnych dostawców.
Beton produkowany jest zgodnie z Normą PN-EN 206-1:2003: „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" lub
zgodnie z normą PN-B-06250:1988 „Beton zwykły".
W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone karne odsetki.
Informacja dodatkowa: W okresie nasilonych prac budowlanych istnieje możliwość opóźnień czasowych w dostawie betonu oraz
przyjazdu wynajętego sprzętu budowlanego. Za w/w niedogodność przepraszamy.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy jest – według wyboru Sprzedającego - sąd dla miasta Poznania
albo miasta Piła.
Sprzedający PPHU Beton Bonus
Zamawiający: ( imię i nazwisko, czytelny podpis, pieczęć, )

Wzór zamówienia 2012/B

Akceptuję w pełni warunki zamówienia

