
                                                                                  Data:

DANE DO FAKTURY / DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nr telefonu

E-mail

Nazwa firmy

NIP

Adres (ulica)

Miejscowość        Kod pocztowy

INFORMACJE O ZLECENIU

Data podstawienia autobusu godzina

Data zwolnienia autobusu godzina

Liczba Pasażerów:  

Miejsce podstawienia  

 Trasa przejazdu (przy dłuższych wyjazdach prosimy o program wycieczki)

Zamawiający zapewnia:

Opłaty parkingowe                                                                     Nocleg kierowcy/kierowców

Doatkowe opłaty                                                                         Wyżywienie kierowcy/kierowców:

      -wjazdy do miast, przejazdy przez mosty i tunele śniadania     obiady       kolację

Usługi dodatkowe:

Catering (napoje zimne, ciepłe oraz zimny posiłek)

Dedykowana obsługa pokładowa

Łączna cena usługi:

                         zł netto + 8% VAT zł brutto  Zaliczka:

POLBUS-PKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Joannitów 13 , 50 – 525 Wrocław
tel. sekretariatu spółki: 071 333 05 40/ fax. 071 333 05 41, serwis internetowy: www.polbus.pl rejestr prowadzony przez: Sąd

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008042     NIP: 522-10-
17-639, REGON: 010930300 wartość kapitału zakładowego: 20.000.000,00 zł, wartość kapitału wpłaconego: 20.000.000,00 zł

rachunek bankowy: Millenium Bank: 35 1160 2202 0000 0000 7985 4454



Ogólna informacja o warunkach najmu:
1. Polbus PKS 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 według cen umownych stron, płatna 14 dni po 
wykonanym zleceniu na podstwie faktury 

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, Polbus-PKS 
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, Polbus-PKS 
Sp. z o.o. zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% 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.

7.        Jeżeli wynajem autobusu jest kilkudniowy, Najemca jest zobowiązany na własny koszt 
zapewnić załodze autobusu nocleg.

8. Organizator ponosi wszelkie opłaty np. „za postój autokaru na parkingu”. Opłaty 
autostradowe

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

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.

11.       Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy Polbus-PKS Sp. z o.o. a najemcą, 
rozpatruje właściwy sąd lub komisja arbitrażowa.
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