………………………………….

…………………………………

(pieczęć zamawiającego lub nazwa)

(miejscowość, data)

………………………………….
………………………………….
(adres)

…………………………………
(nr telefonu, faksu)

PKS Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg
Fax (077) 416 35 58
ZAMÓWIENIE
Dotyczy: wynajem autobusu - przewóz osób
Proszę o wynajęcie autobusu do przewozu……………osób, w dniu……………………………………………
(ilość osób)
(dokładna data)
na trasie…………………………………………………………………………………………………………………………
(wyszczególnić miejscowości trasy przejazdu)
Czas i miejsce podstawienia autobusu……………………………………………………………………………………….
(data, godzina, adres)
Przewidywany powrót…………………………………………………………………………..................................................
(data, godzina)
Opłata za wynajęcie autobusu: - gotówka - przelew*
*(niepotrzebne skreślić)
Fakturę VAT należy wystawić na ...…………………………………………………………...................................................
(dane zamawiającego)
Nasz numer NIP………………………………………………………………………………………………………………….
I. Warunki przewozu osób
1. PKS Sp. z o.o. w Brzegu dysponuje autobusami do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego
zamówienia.
2. Zleceniodawca powinien złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, dokładnej godziny,
miejsca podstawienia i zwolnienia autokaru, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności
oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu.
3. Czas oraz przebyty dystans liczony jest od momentu wyjazdu autobusu z zajezdni do powrotu.
4. Należność za usługę obliczana jest wg cen umownych.
5. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS Sp. z o.o. w Brzegu zwraca uiszczoną opłatę po
potrąceniu 10 % z tytułu kosztów manipulacyjnych.
6. Obowiązuje czas pracy kierowcy zgodnie z Ustawą o Czasie Pracy Kierowców (Dz. U. nr 123 poz. 1354);
7. Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić kierowcom noclegi (jeżeli Zleceniodawca zamawia przewóz osób na więcej
niż 1 dzień).
8. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
9. Osoby korzystające z autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
10. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami o
bezpieczeństwie ruchu drogowego.
11. Za szkody spowodowane przez osoby przewożone odpowiada zleceniodawca.
12. Osoba dysponująca autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania
w zleceniu przewozu osób i w
karcie drogowej, które stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonana usługę pomiędzy PKS Sp. z o.o. w
Brzegu a Zleceniodawcą.
13. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu powrotu zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony kwotą 200 zł
(dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
14. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS Sp. z o.o. w Brzegu a Zleceniodawcą rozpatrujemy polubownie lub
przez właściwe organy sądu.
Oświadczam, że jestem upoważniony(a) do otrzymywania faktur VAT i upoważniam PKS sp. z o.o .w Brzegu do
wystawiania faktur bez naszego podpisu.
Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów dojazdu autobusu z miejsca garażowania do miejsca podstawienia i
zjazdu po wykonaniu usługi.
Zapoznałem(łam) się z powyższymi warunkami i akceptuję je w całości
..................................................
(podpis, pieczęć zamawiającego)

