
Dane do faktury: 

Nabywca: …………………………………….................. 

…………………………………………………………………….. 

Odbiorca: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

                                         

                                        Strzelce Op. dnia:……………………………… 

Zamawiający 

(osoba prywatna, firma, dane do faktury) 

…………………………………………… 

/Imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 

…………………………………………… 

/Dokładny adres/ 

…………………………………………… 

/NIP 

Proszę o wynajęcie autobusu do przewozu ………… osób na trasie: ……………………………………………………………………………………. 

(Dokładny adres miejsca docelowego z kodem pocztowym)…………………….…………………………………………………………………………………………......... 

1.Podstawienie autobusu w dniu ………...………...………... o godz. ………... miejsce podstawienia:………………………………………..… 

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

Zwolnienie autobusu w dniu … ……………………… o godz. ……………(Uwaga! W przypadku zmiany godziny zostanie naliczona opłata dodatkowa!) 

POZYCJE PONIŻEJ PROSZĘ WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY AUTOBUS WYKONUJE DODATKOWE KURSY  

                                                             np. ODWOZY Z IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH itp. 

2.Podstawienie autobusu w dniu ………...………...………... o godz. ………... miejsce podstawienia:…………………………………………..  

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

3.Podstawienie autobusu w dniu ………...………...………... o godz. ………... miejsce podstawienia:……………………………....………... 

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

4.Podstawienie autobusu w dniu ………...………...………... o godz. ………... miejsce podstawienia:…………………………………………..  

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

ZAMÓWIENIE 

Osoba do kontaktu (tel.) ………………………………….    (adres e-mail) ………………………………………………………………………………………. 

Koszt wynajmu autokaru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Za usługę proszę wystawić:           □ paragon                       □ faktura 

Sposób płatności :                           □ gotówka                      □ przelew 

Dodatkowe ustalenia : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Warunki najmu: 
1. Najemca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny miejsca podstawienia i zwolnienia autobusu, określić trasę przejazdu, 
podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji z godnie z warunkami najmu 
2. Należność za usługę oblicza się wg cen umownych 
3. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu zgodny z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców 
4. Kierowca otrzymuję wynagrodzenie, diety z PKS, najemca ma obowiązek zapewnienia mu miejsca noclegowego. 
5. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w pojeździe. 
6. Osoby korzystające z najętego pojazdu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych 
7. Osobie dysponującej pojazdem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami ruchu drogowego 
8. Osoba dysponująca najętym pojazdem potwierdza kierowcy swym podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu pojazdu, który stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia za 
wykonaną usługę pomiędzy PKS-em i najemcą 
9. Opłaty parkingowe ponosi najemca. 
10. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS-em a najemcą rozpatrują właściwe sądy. 
11. Skargi dotyczące obsługi wynajmu, autobusu prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie: 77 461 32 81, email: pks@pks.strzelceop.pl 

W przypadku nie zgłoszenia uwag do dnia wynajmu autobusu, zamówienie traktowane jest jako do realizacji. 
O ewentualnej rezygnacji z wynajmu autobusu prosimy powiadomić nas przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem 

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z rezerwacji, zostanie naliczona opłata w wysokości 200,00 zł. 

 

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

   Podpis przyjmującego                                                                                                                                                       Podpis zamawiającego 

Pojazdy są systematycznie ozonowane i dezynfekowane 

oraz wyposażone są w środki ochrony osobistej 

( maseczki, płyn dezynfekujący) 


