
  ZAMÓWIENIE  
Szczecin, dnia …...................... 2022 r.

IMIĘ i NAZWISKO/ NAZWA FIRMY:

ADRES

ulica numer  lokalu

-

Kod pocztowy Miejscowość

N  I  P        /w przypadku wystawienia faktury/ Telefon kontaktowy wynajmującego

Imię,  nazwisko  i  telefon  do  osoby  dysponującej

PODSTAWIENIE  AUTOBUSU:

- - : ILOŚĆ
OSÓBData Godzina

Miejsce podstawienia

ZWOLNIENIE  AUTOBUSU:
- - :

Data Godzina
Zamawiający zapewnia:

a) Parkingi Tak Nie
c) wyżywienie dla   
    kierowcy / kierowców

Tak Nie

b) Opłaty drogowe Tak Nie
d) noclegi dla kierowcy 
     / kierowców

Tak Nie

Przebieg trasy: ….....................................................................................................................................................

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

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

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

Uwagi wynajmującego: ….......................................................................................................................................

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

…......................................................
PODPIS WYNAJMUJĄCEGO



Ogólna informacja o warunkach najmu:

1.  PKS Szczecin Sp.  z o.o.  oddaje w najem autobus wraz z kierowcą do celów wycieczkowych na podstawie  

     wcześniej przyjętego zamówienia od Najemcy.

2. Należność za usługę ustalana jest wg cen umownych stron, płatna na 7 dni przed wykonaniem usługi gotówką 

    w siedzibie firmy lub na konto: Alior Bank S.A. nr 30 2490 0005 0000 4530 9427 9177.

3. W przypadku odwołania przez Najemcę, zamówionej i opłaconej usługi okr. w pkt 1 na mniej niż 3 dni robocze 
    przed planowanym terminem wykonania usługi, PKS Szczecin Sp. z o.o. zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 50 %   
    należnej kwoty z tytułu kosztów manipulacyjnych.
4. W przypadku odwołania przez Najemcę, zamówionej i opłaconej usługi okr. w pkt 1, powyżej 3 dni roboczych 
    przed planowanym terminem wykonania usługi, PKS Szczecin Sp. z o.o. zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 20 %  
    należnej kwoty z tytułu kosztów manipulacyjnych.
5. Najemca zobowiązuje się nie przekraczać uzgodnionych limitów co do czasu i odległości zawartych w zamówieniu. 

    Wydłużenie czasu bądź przekroczenie limitu kilometrów, powoduje obowiązek uregulowania należności za dodatkową

     usługę.

6. Osobie dysponującej autobusem nie wolno żądać i wymuszać od kierowcy zachowań, które byłyby sprzeczne 
    z przepisami o czasie pracy kierowcy i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Czas jazdy kierowcy wynajętego 
    autobusu nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, a czas jazdy ciągłej nie może przekroczyć 4,5 godz. Po   
    przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Czas pracy kierowcy 
    nie może przekroczyć 13 godzin.
7. Jeżeli wynajem autobusu jest kilkudniowy, Najemca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić załodze autobusu 

     nocleg i wyżywienie.

8. Najemca ponosi wszelkie opłaty np. opłaty parkingowe, autostrady, wjazdy do miast itp.

9.  Osoby  korzystające  z  wynajętego  autobusu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  przepisów porządkowych,  a  

     w przypadku zniszczenia autobusu Najemca jest zobowiązany pokryć koszty naprawy.

10. Osoba dysponująca autobusem, potwierdza obsłudze autobusu wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu 

      oraz w karcie drogowej. Dokumenty te stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę.

Oświadczam, że zobowiązuję się do uregulowania należności za wynajem autobusu w przypadku 
nie wywiązania się z tej powinności przez wskazanego przeze mnie Płatnika.

Akceptuję powyższe warunki wynajmu autobusów.

…...................................................................
              (data, podpis)


