ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ
PRZEWOZU AUTOBUSEM

KOMERCYJNEGO Data złożenia zamówienia:

dla  osoby fizycznej  osoby prawnej  pracownika

………………………………………………………………….…

Zamawiający:

Dane dotyczące przewozu:

......................................................................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Marka/typ/ilość ……………………………………………………………………..…

......................................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziba firmy

Data podstawienia ……………………………….… godzina ………….……
miejsce…………………………………………………………………………….……...

......................................................................................................................
Telefon kontaktowy

przewidywana ilość przewożonych osób ……………………………..…..

......................................................................................................................
Fax., adres e-mail

Rodzaj przewozu/cel:…………………………………………….………….……..

……………………………………………………………………………………….………
......................................................................................................................
/
NIP oraz KRS –dot. osób prawnych
……………………………………………………………………………………...…….…
PESEL, seria i nr dowodu osobistego – dot. osób fizycznych
Pieczęć firmowa Zamawiającego

Ewentualne dodatkowe wymagania klienta (mające wpływ na
koszt usługi)
 wyświetlanie napisów dedykowanych
 umożliwienie podłączenia urządzeń elektrycznych
 opracowanie tras/harmonogramu przewozu
Inne: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

Fakturę przesłać na adres:
Wypełnić w przypadku jeżeli adres inny niż wskazany powyżej

Trasa przejazdu: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………

Przewidywane zakończenie usługi:
data: …………………………….………………..…. godz. ……………….……..
Przewidywany czas trwania usługi (liczony jest od wyjazdu pojazdu
z macierzystej zajezdni, do jego zjazdu do zajezdni)

godzin.

1. Za wykonanie usługi określonej powyżej zamawiający zobowiązuję się zapłacić MPK Sp. z o.o. wynagrodzenie
w wysokości
zł w tym należny podatek VAT oraz
zł za każdą następną rozpoczętą godzinę przewozu w przypadku
przekroczenia przewidywanego czasu trwania usługi określonego powyżej.
2. Należność określona w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek MPK Sp. z o.o. w PKO BP S.A. nr 58 1020 5226 0000 6902 0336
1680, lub w Kasie MPK Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75 – 79 we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Przewoźnika faktury
VAT.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zamówieniem zastosowanie ma „Regulamin świadczenia komercyjnych usług
przewozowych” dostępny na stronie internetowej www.mpk.wroc.pl stanowiący integralną część zamówienia.
4. Podpisanie zamówienia przez zamawiającego oznacza, że zamawiający zapoznał się z „Regulaminem świadczenia komercyjnych usług
przewozowych” i akceptuje postanowienia w nim zawarte.
………………………………………….……..
PODPIS ZAMAWIAJACEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „zamówieniu” dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z przepisami art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem Państwa danych jest:
MPK Sp. z o.o. 50-316 Wrocław przy ul. Bolesława Prusa 75-79 e-mail: biuro@mpk.wroc.pl tel.:71 325-80-00. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
iod@mpk.wroc.pl. Odbiorcami danych są pracownicy MPK Sp. z o.o. bezpośrednio związani z realizacją „zamówienia”. Dane przechowywane są przez okres 5 lat a
po tym czasie trwale niszczone. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Padanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji usługi.
PODPIS ………………………………………………

