
√……………………………....                                                                PKS w Oławie S.A.
 ( imię i nazwisko lub nazwa firmy )                                                        55 – 200 Oława
                                                                                                                  DWORZEC AUTOBUSOWY
……………………………….....                                                             tel.: 071 313 72 32
                             ( adres )
NIP …………………………………….

Tel. Kontaktowy…………………….…

                                                                   Zamówienie

Proszę o wynajęcie ( wykonanie przewozu ) autobusu o liczbie miejsc…....…w celu przewozu osób na trasie

(+ podać adres lub określić miejsce docelowe)…√…..................................................…….....……..

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

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

Autobus proszę podstawić w dn. …√……………….………..o godz. √……………..……...………….

w  miejscu  (zamawiający  zapewnia  miejsce  podstawienia  zgodne  z  przepisami  o  ruchu  drogowym).…

√…………………………………………………………………………….………………

                                                            ( podać adres lub określić miejsce podstawienia )

Zwolnienie autobusu nastąpi w dn. …√………….………….około godz. …√………..…………………

Należność za wykonaną usługę zobowiązuję się uregulować gotówką lub przelewem w terminie 7 dni od daty jej
wykonania.
W przypadku gdy w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia wynikną dodatkowe koszty spowodowane
przez zamawiającego lub wynikające z rozszerzenia zakresu wykonywanej usługi przewozu zobowiązuję się do ich
pokrycia.
W przypadku rozliczenia za kilometry najemca zostaje obciążony za kilometry od momentu wyjazdu autobusu z
bazy do powrotu na bazę analogiczna sytuacja jest w przypadku rozliczania za godziny gdzie czas liczony jest od
chwili wyjazdu autobusu z bazy do jego powrotu na bazę.
Zobowiązuje się do przestrzegania warunków wynajmu autobusu zgodnie z  ustawą  o czasie pracy kierowcy .(Dz.
U. nr 92 2004r )
Upoważniam PKS w Oławie S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
Cena za km …………...............………...…lub godz. …………….................………..….( w tym VAT ).

Limit km …………………………………………………...……………………………………………….

Ustalona zaliczka (płatna najpóźniej na 3 dni przed datą wynajmu)……………………...………….…...

Słownie……………………………………………………………….....…………………...………………

Istotne ustalenia nie zawarte w zamówieniu……………...…………….…………………………….......

………………………………………………………………………….…………….

UWAGA:

1.Najemca  odpowiada  za  osoby  korzystaj ce  z  przewozu  w  zakresie  przestrzegania  porz dku  orazą ą
ewentualne szkody wyrz dzone w wynaj tym autobusie.  ą ę Ponosi odpowiedzialno  za zanieczyszczenieść
autobusu.  W  przypadku  zabrudze  i  zniszcze ,  koszty  sprz tania  autobusu,  prania  tapicerki,  naprawyń ń ą
powsta ych uszkodze  pokrywa Najemca!ł ń
2. W przypadku przekroczenia czasu najmu z winy Najemcy, okre lonego w niniejszej umowie, PKS pobierześ
op at  dodatkow  w wysoko ci 100 z  brutto za ka d  nast pn , rozpocz t  godzin  przed u enia najmuł ę ą ś ł ż ą ę ą ę ą ę ł ż
autobusu. 

……………………………….                                         √…………..……………………..
             podpis przyjmującego                                                                                            podpis zamawiającego


