
Pub Polufka Kazimierz Tywusik

ul. Leczkowa 18;80-432 Gdańsk

NIP: 9570947830;

Telefon: 531504500; 504180480

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Protokół wydania, sporządzony w dniu __________________.

Wydający:

Pub Polufka Kazimierz Tywusik

ul. Leczkowa 18;80-432 Gdańsk

NIP: 9570947830;

Telefon: 531504500; 504180480

Wynajmujący

___________________________________

___________________________________

___________________________________
telefon kontaktowy: ___________________

Strony zgodnie oświadczają co następuje:

1. W  dniu  __________  z  został  przekazany przez  Pub  Polufka  Kazimierz  Tywusik  reprezentowanego  przez
___________________________________________ sprzęt wymieniony w poniższej tabeli.

Lp. Nazwa towaru/rodzaj J.m. Ilość Uwagi

Urządzenie do wyszynku na rollbarze
schładzarka do piwa
kolumna Cobra

szt 1 Stan bardzo dobry

Reduktor CO2 pojedynczy z przewodami Szt 1 Stan bardzo dobry

Głowica typu S z przewodami Szt Stan bardzo dobry

Głowica typu A z przewodami Szt Stan bardzo dobry

Klucz do reduktora Szt 1 Stan dobry

Ociekacz do piwa Szt 1 Stan dobry

Case do reduktora Szt 1 Stan bardzo dobry

Butla Co2 1,5-2 kg / 5-6 kg Szt stan

KEG:                     

Szt

2. wynajmujący oświadcza,  że znany  jest  mu stan techniczny  i  jakościowy  sprzętu i  nie będzie  dochodził  z tego tytułu
żadnych roszczeń od Wydającego. Wydający oświadcza, że sprzęt jest sprawny i przydatny do wykonania usługi.

3. wynajmujący zobowiązuje  się  do  uiszczenia  ceny  __________________________  gotówka   kartą  /  przelewem*
niezwłocznie po wykonaniu usługi.

4. Wynajmujący oświadcza, że został przeszkolony z obsługi sprzętu. 

5. Wynajmujący oświadcza,  że  zapoznał  się  z  regulaminem  usługi  z  dnia  14.12.2021  i  akceptuje  wszystkie  jego
postanowienia oraz akceptuje politykę prywatności. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi. 

6. Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia roszczeń z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub zabrudzenia Sprzętu ponad
normalne  zużycie,  a  w  razie  jego  zaginięcia,  utraty  lub  zniszczenia  Odbierający  zobowiązany  będzie  do  zapłaty
Wydającemu równowartość jego ceny rynkowej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla  Wydającego i
jeden dla Odbierającego.

* niepotrzebne skreślić

Odbiorca Pub Polufka
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Pub Polufka Kazimierz Tywusik

ul. Leczkowa 18;80-432 Gdańsk

NIP: 9570947830;

Telefon: 531504500; 504180480

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Protokół zwrotu, sporządzony w dniu __________________.

Strony zgodnie oświadczają co następuje:

1. W  dniu  __________  z  został  odebrany przez  Pub  Polufka  Kazimierz  Tywusik  reprezentowanego  przez
___________________________________________ sprzęt wymieniony w poniższej tabeli.

Lp. Nazwa towaru/rodzaj J.m. Ilość Uwagi

Urządzenie do wyszynku na rollbarze
schładzarka do piwa
kolumna Cobra

szt 1 Stan bardzo dobry

Reduktor CO2 pojedynczy z przewodami Szt 1 Stan bardzo dobry

Głowica typu S z przewodami Szt Stan bardzo dobry

Głowica typu A z przewodami Szt Stan bardzo dobry

Klucz do reduktora Szt 1 Stan dobry

Ociekacz do piwa Szt 1 Stan dobry

Case do reduktora Szt 1 Stan bardzo dobry

Butla Co2 1,5-2 kg / 5-6 kg Szt stan

KEG:                     

Szt

2. Wyjmujący, zapłacił w dniu ________ _____________________________________ gotówką/kartą* i/lub zobowiązuje się
do uiszczenia pozostałej kwoty __________________________ gotówka /kartą / przelewem* w terminie _________.

3. Wynajmujący oświadcza, że usługa była wykonana bez zastrzeżeń. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla  Wydającego i
jeden dla Odbierającego.

* niepotrzebne skreślić

Odbiorca Pub Polufka
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