INTERTRANS PODRÓŻE
'Galeria Dworcowa' ul. Jedności Robotniczej 2
67-200 Głogów
tel./fax: 076/835-45-15 e-mail: but@intertranspks.com.pl
Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa
Dolnośląskiego pod nr 117

Formularz zamówienia autobusu z kierowcą
Zamawiający:
Tel:
adres e-mail:
Data, godz.
podst. autobusu
Kolejne
przystanki:

Autobus z ilością
miejsc:
Miejsce
podstawienia
autobusu:
Data, godz.
powrotu

Trasa (z kodami
pocztowymi):
Uwagi
Zamawiającego:
Uzgodniona cena
usługi:

Słownie:

Uwagi
przewoźnika/
wynajmującego:
Cena nie zawiera opłat za parkingi.
Przy wyjazdach kilkudniowych kierowcy/kierowcom należy zapewnić nocleg i wyżywienie HB.
Ważne! - przy wyjazdach zagranicznych prosimy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia NNW i KL dla grupy
(cena od 1,85 zł/os przy grupie min. 10 os.)

…........................................................
potwierdzenie przyjęcia zamówienia

........................…......................................
data, miejsce, podpis Zamawiającego

WARUNKI NAJMU AUTOBUSU Z KIEROWCĄ
1.Intertrans PKS S.A. w Głogowie wynajmuje autobusy z kierowcą do celów przewozu osób na wycieczki lub inne
imprezy okolicznościowe na podstawie przyjętego zamówienia lub umowy najmu autobusu z kierowcą.
2.Zamawiający zobowiązany jest złożyć zamówienie w formie pisemnej z podaniem daty przewozu, godziny, miejsca
podstawienia, liczby przewożonych osób, przybliżonej godziny zwolnienia autobusu wraz z planowanymi
przerwami/postojami. Odpowiedni formularz zamówienia dostępny jest w Biurze Podróży Intertrans PKS S.A. w
Głogowie oraz na stronie http://intertranspodroze.pl w zakładce „dokumenty” w stopce strony.
3.W przypadku braku możliwości podstawienia autokaru w miejscu wskazanym przez najemcę, miejsce zastępcze
wyznaczy pracownik Biura Podróży Intertrans PKS S.A., możliwie blisko miejsca podanego przez zamawiającego .
4.Zamawiający/Najemca zobowiązany jest wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji,
zgodnie z warunkami Zamówienia/Umowy najmu.
5. Czas jazdy autobusu przy jednym kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, a czas przerwy musi wynosić
co najmniej 45 min po 4,5 godz. jazdy. Odpoczynek dzienny kierowców musi wynosić co najmniej 11 godzin. Jeżeli
z planu przewozu wynika, że czas pracy przypadający na jednego kierowcę zostanie przekroczony, Intertrans PKS
S.A. wyznacza drugiego kierowcę (art.13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców) (Dz.U.Nr 92,
poz.879 z późn. zm.) za dodatkową opłatą.
6.Najemca zapewnia i opłaca wyżywienie i noclegi kierowcy (kierowcom) podczas wyjazdów wielodniowych. Po
wcześniejszym zgłoszeniu Intertrans PKS S.A. podejmie się zapłaty za nocleg oraz wyżywienie kierowcy
(kierowców). Koszt noclegu/ów i wyżywienia zostanie doliczony do ceny usługi.
7.Osoby korzystające z wynajętego autobusu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych. Najemca
odpowiada za zniszczenia i uszkodzenia autobusu powstałe z Jego winy i Jego klientów oraz innych uczestników
wyjazdu.
8.Najemca i osoby korzystające z wynajętego autokaru wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie zdjęć z
wycieczki lub z innych imprez okolicznościowych, objętych zamówieniem Najemcy lub umową najmu, wykonanych
przez INTERTRANS lub jego przedstawiciela, zawierających wizerunek tych osób, na stronie internetowej
INTERTRANS i w jego folderach informacyjno – reklamowych.
9.Należność za najem autobusu z kierowcą oblicza się według cen umownych. Kilometry i czas trwania najmu liczone
są od momentu wyjazdu autobusu z zajezdni Intertrans PKS S.A. w Głogowie przy ul. Piastowskiej 5 do momentu
powrotu do zajezdni.
10.W przypadku naruszenia czasu pracy kierowcy/ów naliczane będą kary określone w Załączniku 1 Ustawy o
transporcie drogowym z dn.06.09.2001r., dot. Wykazu naruszeń kierującego wykonującego przewóz drogowy z
naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego oraz wysokości grzywien za poszczególne naruszenia.
11.W przypadku zmiany trasy przewozu przez Najemcę, która wiązać się będzie ze zwiększeniem ilości km w
porównaniu do wcześniej ustalonej kalkulacji, cena wynajmu autobusu wzrośnie o ilość dodatkowo przejechanych
km, przeliczanych zgodnie z cennikiem Intertrans PKS S.A.
12.Intertrans PKS S.A. zobowiązuje się do zapewnienia autobusu odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa, a w
szczególności pod względem sprawności technicznej autobusu oraz jego estetyki i czystości.
13.W przypadku awarii autobusu Intertrans PKS S.A. ma obowiązek zapewnienia innego środka transportu
umożliwiającego dotarcie przewożonym osobom do miejsca docelowego.
14.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego zlecenia muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
15.Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy Wynajmującym Intertrans PKS S.A., a Najemcą rozpatrują sądy
powszechne właściwe dla Wynajmującego.

…......................
Data, miejsce

…........................................
Podpis Zleceniodawcy/Najemcy

