Radom, dnia …………
ZAMAWIAJĄCY:

MPK w Radomiu Sp. z o.o.

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

Adres: 26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4

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

NIP:

796 00 12 796

...…………………………………………………………………………………………………….…..
Telefon kontaktowy

tel.:

48/ 38 55 231

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

fax:

48/ 38 55 285

……………………….....................................................................…………….…
NIP – dot. osób prawnych
PESEL, seria i nr dowodu osob. – dot. osób fizycznych

e-mail: mpk@mpk.radom.pl

ZAMÓWIENIE PRZEWOZU MIEJSKIEGO NR ……….…
Termin przewozu: ……….…………………………………….
Planowana ilość pasażerów: ……… osób
Planowana trasa: ………………………………..………………………………………………………………….…………………………..………..………….………....…
Miejsce i godzina podstawienia autokaru/busa*: ..…………………….………………………………………….……………………….……………….……..
Maksymalny czas przewozu: 4 godziny
Maksymalna ilość wkm w ramach przewozu: 25
Zryczałtowana cena za usługę ………………………………….……………………zł netto + 8% podatku VAT, tj.: ……………..………..zł brutto.
Cena usługi obejmuje m.in.:
- koszty eksploatacji autokaru/busa*
- pracę kierowcy
- polisę OC
Uwagi:
1. Cena za usługę nie obejmuje kosztów dodatkowych, np. opłat parkingowych, które pozostają po stronie Zamawiającego;
2. Rzeczywista ilość wkm, przejechanych w ramach przewozu, ustalana jest w oparciu o różnicę stanu licznika
autokaru/busa*, z chwili powrotu z przewozu do macierzystej zajezdni i z chwili wyjazdu z zajezdni, w celu realizacji
przewozu;
3. Przewóz miejski realizowany jest wyłącznie w obrębie Miasta Radomia;
4. Czas trwania usługi liczony jest od wyjazdu, do zjazdu na zajezdnię;
5. Cena usługi oparta jest na Cenniku przewozów komercyjnych w MPK w Radomiu Sp. z o.o.;
6. Płatność za usługę nastąpi po wystawieniu faktury VAT, w terminie 14 dni, od wykonania usługi. Zamawiający wyraża
zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Wpłacono zaliczkę w kwocie ……………zł*.
*Niepotrzebne skreślić
Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, w imieniu którego działa
Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub pod nr tel.: (48) 385 52 00;
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:
http://www.mpk.radom.pl/index.php/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna.

ZAMAWIAJĄCY

MPK w Radomiu Sp. z o.o.

