Kwidzyn, dnia ......_......_20……

Umowa transportowa – zlecenie przewozu osób
Zleceniobiorca -

Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Konopnickiej 10 A,
woj. Pomorskie, www.pkskwidzyn.pl, NIP 581-18-05-237, KRS 142513, REGON 192813180

Zleceniodawca ........................................................................………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………NIP ………………………..….………………….…….
Dane płatnika do przelewu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………Forma płatności……………………….…………………………….
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie usługi transportowej polegającej na przewozie osób
(ilość osób)………………………………., autobusem / autobusami/ ,marki …………….………………………….………..…………………….,
o liczbie miejsc………….............na trasie ……………………………………………………………………………………….…………………………………………,
szczegółowy opis trasy………………………………………..………………………….............…………………………………………………………………………..
Podstawienie autobusu dnia …………………………, godz. ………………., miejscowość, miejsce ………………………………………….…………………………
Miejsce/miejsca docelowe wyjazdu ……………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………
Zwolnienie autobusu dnia

………………..….….., godz. …………………, miejscowość, miejsce ………………………………………..………………………….

Deklarowany przebieg autobusu

……………………….

km.

Deklarowany czas wyjazdu

………………………

godz.

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………….………….. tel. ………………………………………………………….……….……………….

Warunki umowy
1.
2.
3.

4.

Stawka brutto za jeden kilometr przebiegu / w tym 8 % VAT/
………………………………………zł.
Stawka brutto ryczałtowa w kwocie /w tym 8 % VAT/
………………………………………zł.
Opłaty dodatkowe:
a/ przekroczenie ilości deklarowanych kilometrów
…………………………….……
za 1 km.
b/ przekroczenie ilości deklarowanego czasu
…………………………..……..
za 1 godz.
Informacje szczegółowe …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Warunki zapłaty
Przedpłata w kwocie ……………….……… zł, wpłata w kasie Zleceniobiorcy lub na konto PBS Kwidzyn 76 8300 0009 0003 6855 2000 0010
do dnia ……………………………. Upoważniam Powiślańską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Kwidzynie do wystawienia faktury VAT
bez podpisu odbiorcy. Zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury VAT w terminie 7 dni od daty wystawienia w kasie Zleceniobiorcy lub na
konto bankowe podane na fakturze.

Dodatkowe postanowienia
1.

2.
3.
4.
5.

W przypadku rezygnacji z zamówionej usługi na wyjazdy jednodniowe na trzy dni przed planowanym terminem oraz
wyjazdów wielodniowych na 7 dni przed planowanym terminem Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami przygotowań
i gotowości w wysokości 10 % przewidzianej należności.
W przypadku gdy organizatorem jest Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić osobę odpowiedzialną za grupę.
Zleceniodawca ponosi opłaty związane z parkingiem, opłaty za przejazd po autostradach chyba, że inaczej stanowi umowa.
Podczas wyjazdów wielodniowych Zleceniodawca zapewnia nocleg kierowcy chyba, że inaczej stanowi umowa.
Zamawiający ma świadomość ograniczeń wynikających z przepisów o czasie pracy kierowcy.

W imieniu Zleceniobiorcy
PKS Sp. z o.o.

W imieniu Zleceniodawcy

