UMOWA –

ZLECENIE

NA

WYNAJEM

AUTOBUSU

zawarta w Raciborzu dnia ..............................................
pomiędzy:
Przewoźnikiem:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
47-400 Racibórz ul. Środkowa 5
NIP: 639-000-26-64, KRS 00080696
www.pksraciborz.pl,

e-mail:pks.raciborz@wp.pl,

tel. 32 415 33 80

Wynajmującym / Zlecającym:
.........................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa firmy / imię i nazwisko)
.........................................................................................................................................................................................................................................
(siedziba firmy – adres zamieszkania)
........................................................................................................................................................................................................................................
(NIP - REGON / PESEL)
........................................................................................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy / email)

DATA PODSTAWIENIA AUTOBUSU

GODZ. PODSTAWIENIA AUTOBUSU

MIEJSCE PODSTAWIENIA

ILOŚC DNI NAJMU

TRASA PRZEJAZDU AUTOBUSU - MIEJSCOWOSCI/ PRZYSTANKI (NOCLEGI)

PLANOWANY CZAS POWROTU

ILOŚĆ OSÓB

POZA W/W POSTOJAMI PRZEWOŹNIK ZORGANIZUJE PRZERWY W PODRÓŻY, DO KTÓRYCH JEST ZOBOWIAZANY NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

WYNAJMUJACY / ZLECAJĄCY ZAPEWNIA
PILOTA
PARKINGI – OPŁATY
NOCLEGI KIEROWCY/ÓW
WYŻYWIENIE KIEROWCY/ÓW
OPŁATY GRANICZNE
OPŁATY ZA AUTOSTRADY
POKRYCIE DODATKOWYCH KOSZTÓW LEŻĄCYCH PO
STRONIE ZLECAJĄCEGO

TAK

NIE

UWAGI, INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAJMU

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WYNAJEM AUTOBUSU:
CENA ZA 1 KM:

CENA ZA WYNAJEM:

CENA ZA 1 GODZ.POSTOJU:

PŁATNOŚĆ

PRZELEW / GOTÓWKA
1. W przypadku przekroczenia zakładanego czasu wynajmu lub przebiegu autobusu Przewoźnik zastosuje dodatkowe opłaty.
2. W przypadku rezygnacji z wynajmu / umowy Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie nie później niż 7 dni
przed terminem planowanego wyjazdu, w przeciwnym razie zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% szacowanej wartości
zamówienia.
3. W przypadku rezygnacji z wynajmu / umowy w dniu realizacji Wynajmujacy zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50%
szacowanej wartości zamówienia.
4. Wynajmujący ponosi koszty związane z odtwarzaniem utworów audiowizualnych podczas wynajmu.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminów umowy z przyczyn przez niego niezawinionych, w
szczególności:
- utrudnień w ruchu drogowym,
- opóźnień spowodowanych przez pasażerów,
- utrudnień spowodowanych siłami natury,
- opóźnień spowodowanych kontrolą Policji lub ITD,
- utrudnień na międzynarodowych przejściach granicznych.

Czas jazdy kierowcy wraz z przerwami nie może przekroczyć 10 godzin dziennie. Czas prowadzenia autobusu nie może przekroczyć
4,5 godziny, po tym czasie musi nastąpić 45-cio minutowa przerwa. Po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 11 godz.
nieprzerwanego odpoczynku.
Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu
drogowego. Osoba dysponująca najętym autobusem potwierdza podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu, które wraz
z kartą drogową stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę. Wynajmujacy ponosi koszty naprawy za
wyrządzone szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia bądź dewastacji przez uczestników w czasie wynajmowania
autobusu .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji
niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
Upoważniam Przewoźnika do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy

W imieniu Przewoźnika
AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY

....................................................................................................................
(podpis przyjmującego umowę)

.......................................................................................................................
(podpis zlecającego / wynajmującego)

