Data

Zamówienie do oferty

Osoba odpowiedzialna za umowę

NIP

mail

tel.

mail

Opiekun budowy

Adres budowy

Osoba odpowiedzialna za rozliczenie i płatności
tel.

mail

Sposób opodatkowania
odwrotne obciążenie
Data rozpoczęcia*

Zamówienie

tel.

■

stawka VAT 23%

Data zakończenia

Rodzaj podłoża

Elementy dodatkowe

Zleceniodawca

Nazwa firmy

Numer oferty

Lokalizacja na budowie

Ilość m2/m3/mw
Odległość pomostów od elewacji [cm] **

Grubość docieplenia

Przybliżone wymiary rusztowania

Montaż / Demontaż

Poręcze wewnętrzne
Burty wewnętrzne
Siatki
Plandeki
Daszki ochronne
Konsole poszerzające

* sugerowany termin może ulec zmianie. Zgłoszenia montaż/demontaż należy zgłaszać z wyprzedzeniem 5 dni roboczych
** odległość mierzona od elewacji do pomostów roboczych (odległość do ramy jest mniejsza o 5 cm)

Jesteś nowym klientem?

1a

wynegocjowałeś już
najlepszą ofertę ?

Oferta

1b

wysłałeś już
zamówienie ?

Zamówienie
ściągnij

2

podpisałeś umowę
i wpłaciłeś kaucję ?

Umowa
ściągnij

Paweł Pałys
tel. 602 527 149
mail. pawel@telka.pl

masz pytanie do rozliczenia ?

3

Paulina Sojko
tel. 668 285 075
mail. paulina@telka.pl

4

Realizacja

Rozliczenie

Marek Roman
tel. 609 881 777
mail. marek@telka.pl

Magda Orłowska (faktury)
tel. 882 344 445
mail. magda@telka.pl

Magdalena Golańska
Ewa Bogusz (protokoły)
tel. 882 344 446
tel. 668 898 171
mail. magdalena@telka.pl mail. ewabogusz@telka.pl

Czy masz już z nami umowę?

1a

wynegocjowałeś już
najlepszą ofertę ?

Oferta

1b

wysłałeś już zamówienie ?

Zamówienie

masz pytanie do rozliczenia ?

3
Realizacja

Ważne informacje.
- zleceniodawca po zaakceptowaniu oferty oświadcza, że zapoznał się z
dokumentem OWD i OWU i je akceptuje

4
Rozliczenie

Pieczęć firmowa oraz podpis zleceniodawcy

- warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia są: brak zaległości w płatnościach,
podpisana umowa, wpłacona kaucja oraz prawidłowo wypełnione zlecenie
- przy zgłoszeniu demontażu należy rusztowania wyczyścić. W przypadku zwrotu
zabrudzonego sprzętu zostanie naliczona dodatkowa opłata za ich czyszczenie
- przy zleceniu montaż/demontaż wykraczającym poza ofertę rozliczenie nastąpi z
cennika ogólnego
- postoje brygady oraz transport ręczny materiału powyżej 15m są pracami
dodatkowymi i będą rozliczane w roboczogodzinach

Podpisane i wypełnione zlecenie
jest jednoznaczne z akceptacją oferty
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www.telka.pl

wynajem@telka.pl
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Sprawdź asortyment w naszym sklepie internetowym:

https://sklep.telka.pl

