MONIS Usługi Transportowe
GUSTAW FEDIÓW
39-233 Strzegocice, Bielowy 28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Dębicy Spółka Akcyjna
39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133

NIP 872-001-00-77
Tel. 692476753
Faks: (0-14) 6826229

Nr KRS 0000069983
NIP 872-000-35-80
e-mail: monis1@onet.pl
Faks: (0-14) 6826229

Zamówienie autobusu

Nr zlecenia ….....................

Zamawiający ....................................................................................................................
(nazwa i adres siedziby, zamieszkania)

NIP/Pesel: …......................................... Numer tel. ….....................................................
Dzień wynajmu: …..................................... godzina podstawienia: …..............................
Miejsce podstawienia: …..................................................................................................
….....................................................................................................................................
(dokładny adres)

Dzień zwolnienia: ….................................... godzina zwolnienia: ....................................
Trasa: …...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ilość osób: …...................................

Cena zł ….............................................
za usługę / za kilometr

Dane do faktury …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Sposób zapłaty: przelew / gotówka* - (7 dni)

Dokument: faktura / paragon*

* niepotrzebne skreślić

Uwagi: Upoważniam firmę MONIS/ PKS w Dębicy S.A. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
Warunki najmu i zasady rozliczania:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Należność za usługę opłacana jest według cen umownych.
Droga i czas naliczany jest od momentu wyjazdu z bazy do powrotu na bazę, czas zaokrąglany jest do pół godziny.
Czas pracy kierowcy musi być zgodny z Ustawą o czasie pracy kierowców tj.:
maksymalny czas prowadzenia autobusu wynosi 9 godzin na dobę,
maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy wynosi 4 godziny 30 minut,
po maksymalnym czasie prowadzenia autobusu kierowca wykorzystuje ca najmniej 45 minutową przerwę lub co najmniej 15 minut +
30 minut,
w każdej dobie kierowca wykorzystuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku
Całkowite rozliczenie wynajmu nastąpi w ciągu 7 dni po jego wykonaniu.
Najemca ponosi koszty parkingów i noclegów kierowcy (-ów) oraz pilota wycieczki.
Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu,
nie wynikające z normalnej eksploatacji, Najemca przywróci stan poprzedni lub poniesie koszty z tym związane.
W przypadku przekroczenia czasu pracy kierowcy i konieczności podmiany kierowcy, Najemca obciążany jest dodatkowymi
kosztami wg kalkulacji.

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

….......................

Miejscowość, data wypełnienia

Czytelny podpis

