
ZLECENIE PRZEWOZU OSÓB 
 
Zleceniobiorca: Feniks V Sp. z o.o. 68 - 200 Żary ul. Okrzei 31-33 

REGON: 080341701; NIP: 9282038767  

w Zielonej Górze;  tel./fax (68) 4708150; 

Zleceniodawca: Nazwa lub imię i nazwisko:____________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   Adres:_____________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
   REGON/PESEL ______________________ NIP__________________________ 
   KRS ____________________________________ 
   Reprezentowany przez:_______________________________________________ 
Zlecam przewóz osób autobusem o ilości miejsc _________________ na trasie: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Podstawienie autobusu dnia: ______________ godz. ________ miejsce ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Zwolnienie autobusu dnia: ______________ godz. ________ miejsce_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Dodatkowe uwagi: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Warunki realizacji umowy: 
- stawka brutto za km przebiegu (w tym 8% VAT):____________________________________________ 

- stawka brutto za godzinę wynajmu (w tym 8% VAT): ________________________________________ 

- stawka ryczałtowa brutto (w tym 8% VAT): ________________________________________________ 

- opłaty dodatkowe:_____________________________________________________________________ 

- dodatkowe informacje:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Zlecenie stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za 

zrealizowanie zlecenia po otrzymaniu faktury w terminie i na konto wskazane w fakturze lub do kasy głównej PKS 

SA Żary ul. Okrzei 31-33. 

Przedpłata w kwocie _________________ została wpłacona w dniu___________________ w kasie głównej PKS 

SA Żary ul. Okrzei 31-33 lub w terminie do dnia_____________________ zostanie wpłacona na konto 

Zleceniobiorcy: PKO BP S.A. 48 1020 5460 0000 5002 0129 5666 

Dodatkowe postanowienia zlecenia: 
1.W przypadku rezygnacji z zamówionego autobusu na mniej niż 3 dni przed ustalonym terminem Zleceniodawca 

zostanie obciążony kosztami przygotowań i gotowości w wysokości 10% przewidywanej należności za przewóz. 

2.Zleceniodawca jako organizator przewozu turystycznego jest zobowiązany; 

-do zapewnienia pilota/osoby odpowiedzialnej za grupę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o usługach 

turystycznych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późniejszymi zmianami) 

-do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r Dz.U. z 2004  

r. Nr 92, poz. 879 z późniejszymi zmianami) między innymi :. 

• czas prowadzenia pojazdu, wynosi maksymalnie 9 godzin dla jednego kierowcy; 

• czas pracy, który od rozpoczęcia do jej zakończenia i odebrania minimum 11 godz. odpoczynku w 
miejscu do tego przystosowanym wynosi maksymalnie 12 godzin dla jednego kierowcy chyba, że 
kierowca pracuje w godzinach nocnych wówczas 10 godz., 20 godziny dla dwóch kierowców; 

• przerw zgodnie z ustawą, które należy uzgadniać z kierowcą; 

3.Świadczenia na rzecz kierowcy (właściwe proszę podkreślić) 
nocleg   śniadanie  obiadokolacja   całodzienne wyżywienie 

 

4.W przypadku przekroczenia deklarowanego przebiegu lub czasu trwania wynajmu Zleceniodawca dopłaci za 

dodatkowy przejazd wg stawki:________________________________________. 

 

W imieniu Zleceniodawcy: ______________________   

 


