
    

  

UMOWA - ZLECENIE NA PRZEWÓZ OSÓB - 

WYNAJEM AUTOBUSU

 

 

A. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYNAJMU 

1. Data podstawienia autobusu: 

 

…………………………………….………… 

 

2. Na ile dni: 

 

………………..…………..…. 

 

3. Godz. podst. autobusu: 

 

……………………….…..…….… 

czas podstawienia (godz., min.) 

4. Miejsce podstawienia autobusu: – miejscowość i miejsce (szczegółowo) 

 

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

5. Ilość osób 

 

………………… 

 

6. a) Trasa przejazdu: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wpisać miejscowości trasy przejazdu / przystanki (noclegi w nawiasie) i powrotu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

      b) Zaplanowe kilometry  ………………………………………………………………………………………… 

 

      c) Planowany czas powrotu  data……………………. godzina……………………. 

 

7. Zlecający zapewnia: 

Warunki najmu:

 

1. Parkingi-opłaty □ tak □ nie 1. Najemca zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych  w „Ogólnych 

2. Nocleg kierowcy/ów 

□

 tak 

□

 nie 

Warunkach Najmu”; 

 

2. Należność za usługę opłacana jest wg cen umownych; 

3. Wyżywienie kierowcy/ów 

□

 tak 

□

 nie 

3. W przypadku odwołania zamówionego autobusu Muszkieter zatrzymuje

 

4. Opłaty za autostrady 

□

 tak 

□

 nie 

wpłaconą zaliczkę tytułem pokrycia kosztów manipulacyjnych;

 

4. Osoby korzystające z najętego pojazdu obowiązane są do przestrzegania

 

5. Kaucja na utrzymanie czystości 

□

  tak 

□

 nie          

przepisów porządkowych, odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone w

 

   

 6. Koszt przyczepki                                        

□

  tak      

□

 nie         

 

 

autobusie;

 

                                                                                                                               5. Osobie dysponującej pojazdem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które były by

 

sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego lub innymi przepisami; 

 

8. Uwagi dotyczące wynajmu: 

 

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

 

 

B. DANE ZLECENIODAWCY –do wystawienia faktury: 

9. Imię i nazwisko / nazwa Firmy: 

 

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

 

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

 

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

 

10. Faktura? 

□ tak □ nie 

11.a ) Zaliczka 

□ tak □ nie 

…..……….. zł 

    b) Dopłata 

  …………….zł 

 

 

12. Adres: 

 

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

ulica nr domu miejscowość z kodem pocztowym 

13. Osoba odpowiedzialna: 

 

…………………………………………………………………………………..…. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, jeśli różni się od wyżej wymienionej 

14. Telefony kontaktowe: 

 

………………………………….…………..………. 

tel. stacjonarny  /  komórkowy do osoby odpowiedzialnej 

 

15. Inne informacje: 

………………………………………………………….………………………... 

 

…………………………………………………………………………………… 

16. Nr NIP 

 

…………………….………………………………..….. 

17. Podpis osoby wynajmującej: 

18. Cena za wynajem: 

 

…………………………..……zł/km + ………% VAT Razem: 

 

Łączna cena za wynajem: 

……………………………………….………………………………………. zł 

Termin płatności: gotówka/przelew - w dniu przyjęcia zlecenia;  7 dni; 14 dni od 

wystawienia f-ry 
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Firma Muszkieter chcąc doskonalić obsługę imprez okolicznościowych zwraca się z prośbą o 

wypełnienie poniższej         ankiety. Podane dane służyć będą poprawie jakości usług 

świadczonych przez Muszkietera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź: 

 

 1.Czy Kierowca punktualnie podstawił autobus w wyznaczone miejsce 

  a) tak, 

  b) nie, opóźnienie wyniosło ………………. minut, 

 2. Czy wynajęty samochód był należycie wyczyszczony wewnątrz i na zewnątrz 

  a) tak, 

  b) nie, uwagi …………………………………………………………………………… , 

 3. Czy wygląd zewnętrzny, zachowanie, Kierowcy był odpowiedni do sytuacji, typu Państwa wyjazdu: 

  a) tak,  

  b) nie, uwagi …………………………………………………………………………… , 

 4. Czy Kierowca pomógł Państwu w trakcie wyjazdu, np. w czasie załadunku/rozładunku bagażu, udostępnił DVD (jeżeli jest) itp. 

  a) tak, 

  b) nie, uwagi …………………………………………………………………………... , 

 5. Jak ogólnie oceniacie Państwo zachowanie Kierowcy ( 1 – oznacza źle, 5 – oznacza dobrze) 

   

     1   2 3 4 5 

 6. Państwa ogólne uwagi co do  całego wyjazdu: ……………………………………………………………… 

          

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

 

 

Dziękujemy za wypełnienie niniejszej ankiety 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko Kierowcy: ………………….. godzina wyjazdu: ………………. 

Nr. Rejestr. Pojazdu: ……………. 

Km początkowe: ……………….. godzina powrotu: ………………. 

Km końcowe: …………………… 

Wynik kilometrów: ……………………. 

Stan paliwa przed wyjazdem: ………… koszt paliwa: ………………. 

Litry zatankowane: ………………….. 

Czystość pojazdu przed: ……………. 

Czystość pojazdu po: …………. 

 

 

 

 

Za usługę zapłacono kierowcy:  

 

 

 

 

 

  


