
Data sporządzenia

KAMBET Sp. z o.o. ZAMÓWIENIE
Kamionek 25E,  12-100 Szczytno

tel. 888 704 333 

e-mail: biuro@kambet.szczytno.pl

Firma NIP Budowa (nazwa, adres)

e-mail

osoba odpowiedzialna tel. data i godz dostawy

Specyfikacja/ Zamówienie

□ beton wg PN-EN 206+A1:2016 2016 wraz z uzupełnieniem krajowym PN-B-06256:2018-10P*

□ mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wg PN-EN 1427-1

□ mieszanki wg PN-S 96012:1997

klasa wytrzymałości konsystencja klasa ekspozycji Dmax (mm)
zawartość 

chlorków

klasa gęstości 

(lekki i ciężki)
wodoszczelność mrozoodporność ilość betonu m3 cena za 1 m3 netto

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

usługi dodatkowe/ uwagi

Pompa

wysięg (mb) stawka za pompowanie (zł/godz, zł/m3) dojazd pompogruszki

Transport

tr.własny/ wywrotka inne stawka (zł/kurs, zł/m3) dodatkowe opłaty czas rozładunku/ niepełny transport

Dodatki do betonu: zł/m3 Szczególne właściwości: NIE TAK/ Jakie?

Środek mrozoodporny kruszyw

Dodatek wodoszczelny domieszek

Włókna stalowe/poliprppylenowe cementu

współczynnika w/c

Sposób zapłaty

Imię i nazwisko osoby specyfikującej i numer telefonu Imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówiene i numer telefonu

Zamawiający oświadcza, iż ma świadomość, że złożone zamówienie określa szacunkowe ilości dostawy, a ostateczna ilość 

dostarczonego betonu wynika z dokumentów WZ.

gotówka/ przelew

W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od budowy rozładunek mieszanki betonowej ze środka transportowego nie będzie 

mógł rozpocząć się bądź będzie trwał dłużej niż przewidziane 6 min/m3 od zgłoszenia przyjazdu na budowę, zobowiązuję się 

do zapłacenia kwoty ...........zł+VAT za każde rozpczęte 15 min  postoju. 

Inwestor / Zamawiający ma obowiązek przygotowania terenu na budowie pod ustawienie i dojazd betonowozów.                       

Za czas przestoju pojazdów podczas oczekiwania odpowada Inwestor/ Zamawiający.



Zmiana treści niniejszego oświadczenia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

INWESTOR ZAMAWIAJĄCY SPRZEDAJĄCY

Imię i nazwisko osoby specyfikującej i numer telefonu Imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówiene i numer telefonu

(ZAMAWIAJĄCY)

(INWESTOR)

INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY  oraz SPRZEDAJĄCY oświadczają, iż do odpowiedzialności za zapłatę na rzecz 

SPRZEDAJĄCEGO odpowiednie zastosowanie będą miały zasady określone w przepisie art. 647  K.C.

OŚWIADCZENIE

jako dostawcę materiałów dla 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

w ramach wykonania zadania

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel. 888 704 333

NIP 745 184 48 44

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy …………………… z dnia……………… i akceptuje

Kamionek 25E, 12-100 Szczytno

KAMBET Sp.z o.o.


