
Chojnice, dnia ………
Nr zlecenia

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Formularz przeznaczony dla klientów 
PKS Chojnice Sp. z o.o. składających zlecenie najmu autobusu.
A. DANE DOTYCZĄCE WYNAJMU
1. Data i godzina podstawienia autobusu 2. Data i godzina powrotu

…………………………………………………….. ………………………………………………………
3. Miejsce podstawienia autobusu 4. Ilość osób

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………….
5. Trasa przejazdu 6. Rodzaj autobusu
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
7. Zlecający zapewnia: 1 W przypadku rezygnacji z wynajmu Zleceniodawca
a) pilota                                 □  tak  □  nie zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie
b) parkingi -opłaty          □  tak  □  nie PKS Chojnice nie później niż 48 godzin przed planowanym
c) nocleg kierowcy/ów         □  tak  □  nie wyjazdem w przeciwnym wypadku zostanie obciążony
d) wyżywienie kierowcy/ów  □  tak  □  nie karą umowną w wysokości 15% szacowanej wartości zlecenia.
e) opłaty graniczne              □  tak  □  nie 2 W przypadku rezygnacji z wynajmu w dniu
f) opłaty za autostrady         □  tak  □  nie realizacji Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną

w wysokości 50% szacowanej wartości zlecenia.
3 W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę

z pkt. 7 ppkt b) – f), Zlecający zobowiązuje się do pokrycia
kosztów, które poniesie w tym okresie PKS Chojnice

4 Zleceniodawca zobowiązany jest do przedłożenia planu wycieczki
celem zaakceptowania go przez Zlecebniobiorcę.

5 Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania planu wycieczki.
6 Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania godziny powrotu.

8. UWAGI, INNE INFORMACJE DOT. WYNAJMU:

……………………………………………………………………………………………………………………
B. DANE ZLECENIODAWCY
9. Firma / Imię Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Osoba odpowiedzialna 12. Kontakt (nr tel., adres e-mail)

……………………………………………………………. ……………………………………………………..
Podpis Zleceniodawcy Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

13. Kalkulacja wstępna 
Zaliczka w kwocie …………………

……… zł brutto/km x ………… = …………………..
         (ilość km) płatna do …………………………………

Ryczałt brutto w kwocie ………………………. ……………………………………………….
(Podpis Zleceniodawcy)

UMOWA – ZLECENIE NA PRZEWÓZ OSÓB
WYNAJEM AUTOBUSU PKS Chojnice Sp. z o.o.

Wypełnia PKS Chojnice Sp. z o.o.


