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Zarządu MPK S.A. w Krakowie z dnia 07.03.05r
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MPK S.A. w Krakowie
Druk
PRZYJĘCIE ZLECENIA
Miejscowość: 
Dnia: 
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Dane teleadresowe zamawiającego:



Zamawiający
Nazwa Firmy 
lub Imię Nazwisko







NIP (w przypadku firmy) lub nr dowodu osobistego












kod pocztowy

miejscowość

ulica, nr domu, nr mieszkania

nr tel / fax.



Ilość osób:

Cel przewozu:


Trasa przejazdu:

















Realizacja zlecenia (przejazd w jedną stronę)


data 

godzina

miejsce podstawienia pojazdu (ów)



Realizacja zlecenia (przejazd z powrotem)


data 

godzina

miejsce podstawienia pojazdu (ów)



Uprawnione osoby do dokonywania zmian w zleceniu:











pieczątka komórki organizacyjnej

Imię i Nazwisko

telefon kontaktowy





Inne uwagi:




















Oświadczam, że znane mi są aktualne ceny i obowiązujące zasady wynajmu pojazdów MPK S.A. w Krakowie.

……………………………….                           ………………………………
Podpis przyjmującego zlecenie                           Podpis zamawiającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej usługi na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


	

pieczątka z datą wpływu
OŚWIADCZENIE
Dotyczy: usługi przewozowej realizowanej przez MPK S.A. w Krakowie w związku 
z wynajęciem pojazdu do przewozu osób lub do prowadzenia akcji o charakterze promocyjnym w dniu …………………………………. 
		Niniejszym oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia środka transportu powstałe w trakcie realizacji zlecenia spowodowane przez osoby korzystające z pojazdu w związku z prowadzoną przez mnie imprezą okolicznościową, akcją promocyjną  itp.
Oświadczam, że montaż dekoracji i materiałów informacyjno – reklamowych, jak również montaż nagłośnienia i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji imprezy okolicznościowej dokonany będzie jedynie wewnątrz pojazdu (z możliwością wykorzystania szyb i okien). Jednocześnie zobowiązuję się do umieszczenia urządzeń, dekoracji i materiałów promocyjnych w pojeździe w sposób estetyczny i nie stwarzający zagrożeń dla uczestników imprezy i do ich usunięcia po jej zakończeniu. Pozostawienie powyższych materiałów i urządzeń po zakończonej imprezie spowoduje, że odpowiednie służby MPK S.A. usuną je na koszt Zamawiającego.
Sprawy techniczne dotyczące montażu urządzeń w pojeździe, jak również treść materiałów informacyjno – reklamowych umieszczonych na szybach wynajętego pojazdu zostaną wcześniej skonsultowane z odpowiednimi służbami MPK S.A. 
		Oświadczam również, że osoby jadące w pojeździe zastosują się do zasad współżycia społecznego oraz będą przestrzegać zakazów: palenia papierosów, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz zanieczyszczania pojazdu i załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach niedozwolonych podczas postoju. Zobowiązuję się, iż śpiewy, odtwarzanie muzyki oraz emitowanie treści o charakterze informacyjno – reklamowym poprzez urządzenia nagłaśniające nie będzie powodowało uciążliwości dla osób trzecich ani zakłócało ciszy nocnej.
W związku z wynajęciem pojazdu do celów o charakterze promocyjnym zobowiązuję się do prowadzenia tego rodzaju akcji w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad, które nie naruszają ogólnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów. W ramach akcji promocyjnych nie będą prowadzone akcje informacyjne lub reklamowe o charakterze religijnym lub politycznym.
	W przypadku naruszenia postanowień niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się zapłacić na rzecz MPK S.A. w Krakowie karę umowną równą podwójnej wartości zamówienia.
							………………………………									Czytelny podpis (i/lub pieczątka)
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