
ZAMÓWIENIE – WYNAJEM AUTOKARU 

DANE ZLECENIOBIORCY 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z o.o. 

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38 

NIP    618-004-15-28 

REGON   000617456 

KRS  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. IX Wydział 

Gospodarczy 

KRS nr   0000305708 

Tel. Wynajmy  (62) 768 00 82 

Strona    www.pks.kalisz.pl 

E-mail   wynajmy@pks.kalisz.pl 

DANE ZLECENIODAWCY (dane do wystawienia faktury VAT) 

Imię i nazwisko / nazwa firmy:.................................................................................................... 

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ................................................................................ 

NIP: .............................................................................................................................................. 

Tel. kontaktowy: .......................................................................................................................... 

Proszę o wynajęcie autokaru:  od dnia ................................ od godz. ............................... 

do dnia ................................ do godz. ............................... 

Autokar proszę podstawić w:  miejsce podstawienia ........................................................ 

o godz.   ........................................................ 

Ilość wymaganych miejsc w autokarze: ...................................................................................... 

Proponowany przebieg trasy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zleceniodawca zapewnia:   nocleg kierowcy/kierowców:   tak / nie * 

wyżywienie kierowcy/kierowców:   tak / nie * 

opłaty drogowe:     tak / nie * 

parkingi – opłaty:     tak / nie * 

Stawka za kilometr / godzinę wynajmu * (wypełnia pracownik PKS w Kaliszu Sp. z o.o.) 

........................... zł brutto (w tym 8% VAT) 

Płatność za usługę:    gotówka (odbiór własny faktury) * 

przelew (termin płatności 7 dni) * 

zaliczka w wysokości ....................................... zł 

* niepotrzebne skreślić  



WARUNKI WYNAJMU 

1. PKS w Kaliszu Sp. z o.o. oddaje w najem autobus wraz z kierowcą W celu przewozu osób 

na podstawie przyjętego zamówienia od Zleceniodawcy. 

2. W przypadku ewentualnej awarii autokaru, PKS w Kaliszu Sp. z o.o. zapewnia pojazd 

zastępczy. 

3. Należność naliczana jest według stawek ustalonych przez PKS w Kaliszu Sp. z o.o. 

Wysokość uzależniona jest od ilości wykonanych kilometrów i czasu dysponowania 

pojazdem. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekraczać uzgodnionych limitów co do czasu, 

zawartych w zamówieniu. Wydłużenie czasu, powoduje obowiązek uregulowania 

należności za dodatkową usługę. 

5. Zleceniodawcy nie wolno wymuszać na kierowcy zachowań, które byłyby sprzeczne z 

ustawą o czasie pracy kierowcy i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Czas jazdy 

kierowcy najmowanego autobusu nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, a czas jazdy 

ciągłej 4,5 godziny. Po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku. 

6. Jeśli wynajem jest kilkudniowy, Zleceniodawca zobowiązany jest na własny koszt 

zapewnić załodze autobusu nocleg. 

7. Zleceniodawca ponosi wszelkie opłaty parkingowe oraz autostradowe. 

8. Osoby korzystające z autobusu zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

porządkowych. 

9. Zleceniodawca potwierdza obsłudze autobusu wykonanie zadania w zleceniu najmu 

autokaru oraz w karcie drogowej. Dokumenty te stanowią podstawę do ostatecznego 

rozliczenia za wykonaną usługę. 

10. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS w Kaliszu Sp. z o.o. a Zleceniodawcą 

rozpatruje właściwy sąd. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na powyższe warunki wynajmu ......................................................................... 

(data i podpis) 


