
(pieczgt jednostki) N,6d2, dnra

Zapotrzebowanie na uslugi przewozu autokarowego dla jednostek organizacyjnych Utr

Lp. Rodzaj uslugi Wymagania

I Cel wyjazdu iwiczenia terenowe, vryjazd, dydaklyczny,turystyczny, konferencja*

z Rodzaj wyjazdu Kraj owy, zagr anic zny, konferencj a* - os6lna liczba dni

3 Rodzaj Srodka lokomocji Autokar, bus*

A
Szczeg6lowe wymagania
dotu czace Srodka lokomoci i

Standard, podwyZszony standard, wysoki
standard*

- ponadto kaZdy Srodek lokomocji wyposa2ony
w sprawne nagloSnienie z mikrofonem

5.
Liczb a o s 6b uczestn iczqcy ch
w v,ryjeLdzie

os6h i liczha arrfohrrs6w o noiemno(ci

6. Planowany termin wyj azdu

- planowany termiri wyjazdu
(dziefr, miesi4c, rok)

- godzina podstawienia

- miejsca podstawienia

nd rin

oodz

adres

1.
Przewidywana godztna
oowrofu

onAz

8.

Trasa - przebieg trasy wraz
z szacmkow4liczb4
kilometr6w i godzn
wykorzystania Srodka
lokomocji dziennie
(od momentu wyjazdu
do momentu powrotu)

- dokladna trasa wviazdu

- szacunkow a liczba kilometr6w i godzin
wykorzystania autobusu dziennie

- w przypadku wyjazdu zagranicmego

.... km i ... ... ... godzin dziennie

- liczbadni za granicq,........

-liczba kilometr6w za pranicq

Pr4z planowaniu czasu zajgt naleLry uwzglgdnii przepisy dot. czasu pracy kierowcy
(ustawa 216.04.2004r.,tj,D2.U. z20l2r.,poz. ll55 zenn.). Niniejsza ustawa dopuszcza
maks. 9 sodzln czasu iazdy kierowcv z obowiazkowaprzerwq - 45 min po 4,5 godz. iazdsr

9. Liczba kierowc6w lia.zha

10
KoniecznoS6 rezerwacji
nocles6w dla kierowcv/-6w

Informacja o rezerwacji nocleg6w dla
kierowcy l<r ai / zaer anic a -liczba nocleg6w

l1

Imig i nazwisko oraz dane
adresowe osoby koordynuj 4cej
vry j azd oraz potwierd zajqc ej

wykonanie uslugi
w dokumencie orzewozu

- imig i nazwisko

- jednostka Utr

- adres jednostki

- telefon kontaktowy

t2.
Szacunkowa kwota
zam6wienia (netto) .zl

IJ

WysokoS6 Srodk6w
pt ze znac zona na s fi nansowanie
zam6wienia przez iednostke

zl

74 7 t6Ala fi nqncnurqniq tuti qzA

l5
Osoba wytypowana do
pehrienia funkcj i czlonka
Komisii Przetargowei

- imiS

- nazwisko

- stanowisko sluZbowe

* Odpowiednie podkreSlii

P o dp i s i p i e cz g t dy s p on ent a ir o dk6w fi n ans owy c h


