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ZLECENIE NAJMU AUTOBUSU
I ZAMÓWIENIE
Imię i Nazwisko / Nazwa ﬁrmy

NAJEMCA

Adres
Tel. / Fax.

e-mail

NIP

podpis

1. Podstawienie autobusu.
od dnia

o godzinie

dokładne miejsce podstawienia
2. Czas dysponowania autobusem.
od dnia

o godzinie

do dnia

o godzinie

3. Trasa przewozu.

4. Osoba upoważniona do dysponowania pojazdem najemcy.
Imię i nazwisko
5. Uwagi najemcy.

numer kontaktowy
WAŻNE: Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie czystości, porządku oraz uszkodzenia
zaistniałe w czasie dysponowania pojazdem na wynajmie.

6. Notatki.

podpis / pieczątka

II WARUNKI NAJMU
1. PKS najmuje autobus do celów wycieczkowych i innych na podstawie przyjętego zamówienia.
2. Najemca zobowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia i zwolnienia, określić trasę przejazdu w dniach,
podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji, zgodnie z warunkami najmu.
3. Należność za usługę obliczana jest wg cen umownych.
4. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu, PKS zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu 10% kwoty z tytułu kosztów manipulacyjnych.
5. Czas pracy kierowcy najętego autobusu nie może przekroczyć 12 godzin dziennie, a czas kierowania autobusem bez przerwy nie może przekroczyć 4,5 godziny.
Po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 10 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
6. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie, diety i zwrot kosztów noclegów ze swojej jednostki z tym, że najemca ma obowiązek zapewnienia mu miejsca noclegowego.
7. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
8. Osoby korzystające z najętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
9. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
10. Osoba dysponująca najętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie drogowej, które stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS a najemcą.
11. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS a najemcą rozpatrują właściwe sądy.

Globgranit Logistic S.A.

ul. Kilińskiego 47A

58-200 Dzierżoniów

NIP 882 211 98 89

tel. +48 748 312 601

mail: biuro@pks.dzierzoniow.pl

pks.dzierzoniow.pl

III POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI

WYJAZD Z ZAJEDZNI
DATA

DYSPOZYTOR

D

M

GODZINA

R

STAN LICZNIKA

NR POZ. KSIĘGI

PODPIS DYSPOZYTORA

UWAGI

KIEROWCA

PODSTAWIENIE AUTOBUSU
dnia

NAJEMCA

o godz.

stan licznika

ODSTAWIENIE AUTOBUSU
dnia

o godz.

stan licznika

liczba przejechanych kilometrów

ŁĄCZNY PRZEBIEG AUTOBUSU

POWRÓT DO ZAJEZDNI
data

km

DYSPOZYTOR

LICZBA PRZEPRACOWANYCH
dni

godzin

godzina
stan licznika
PODPIS

