
|, Umowa nr 1

zawańa w dniu 02.01.2012 r. w Międzyborzu pomiędzy:

Gminą Międzrybón zsiedńbąpr4 ul. Kolejowej 13,56-513 Międzybórz,
Ieprezentowaną przez:
Jarosława Głowackiego - Burmisfza Miasta i Gminy Międzybóz
przy kontasygnacie Skarbnika Gminy - JolanĘ Majewskiej
zwaną dalej,lleceniodawcą''
a
Panem Marcinem Kolendą zam, ul. Paderewskiego 1/2, 56-400 Oleśnica
howadzącym działalność gospodarcząpod nazwą PPHU ,,MuMac" z siedzibą w Oleśnicy
przy ul, 3 Maja 12t6
Zw alym ilalej,lleceniobiorc{'
o następuj ącej treści:

': i 
§1

Zleceniobiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczyó
będzie na terenie Gminy Mędzybótz usfugi w zakresie wyłapywania bezdomnych psów.

§2

Zleceniobiorca zobowiąuje się do reali.owania
bezdomny,ch psów z terenu Gminy Mędąvbórz i
zaakceptowane przez Zleceniodawcę.

działń polegaj ąpych na wyłapyuvaniu
ich transporhr w miejsce wskazane lub

4.

1.

§3

Zleceniobiorca realizuje działania określone w § 1 wyłączrrie na polecenie
Zleceniodawcy oraz osób wskazanychqezZleceńodawcę, w terminie do 48 gorlzin
od otrymarria żecenia
Zleceniobiorca zobowiąpuje się do sporząd"enia dokumentacji fotogmficznej
wyłapanego psa i przekazanie jej w wersji elektonicznej do Urzędu Miasta
i Gminy Międzybórz.
Zlęceńobiorca zobońpuje się zapewnić wyłapan}m zrłierzętom opiekę
weterynaryjną w szczególaości badanie, szczepienie, chipowanie i leczenie. Koszty
opieki weterynaryjnej oraz ewenhralnej uĘlizacji zwłok poniesione przez
Zleceniobiorcę będą zwracane pzez Zleceniodawcę na podSawie przedłożonych
faktur.
Zleceniobiorca w przypadku braku miejsc w schronisku zobowiąuje się do
przetrzymywania psa przed przewiezieniem go w miejsce wskazane lub
zaakceptowane przez Zleceńoda,wcę przez okres do10 dni bez dodatkowych opłĄ
koszt pobytu powyżej 1 0 dni wynosi 3 0 zł netto + VAT zaka:żdy daef..

§4

l. Za crynaości objęte niniejszą rrmową strony przewidują następujące łvynagrodzenie
netto:

//-



2.
3.

a) Kwotę 350 zł netto + VAT za kazdorazowe wyłapanie psa.b) Kwotę 100 ż neuo + VA| 
_za 

każdorazowe Óa.'U.*i"'pr" , który został wcaeśniej
Yllapany przez inne upoważnione osoby.
Za tmnsPoń bezdomneso nsa uglą[ą 5ię 516wkę 1,95 ż netto/ltm + VATwynagrodzenie nłatne iejzie w ciągu i dni d ilry ;ń;a przez zlecóniodawcęfaktury. Ztecenióbiorca wystawi ;tr**;; il#r#."!o"fi .slu"u_

§5
1. Zleceniob'^-- .

_ umolvy ńo"]j ;.hllff;_:["ffi#§""ffi zobońęąń wynikających z niniejszej
2. U$gi będą świadczone pl"i i|"""i.t.

Dujń^Ą staranDości. ltorcę na v,ecz Zleceniodawcy, z dołożeniem

3. Zleceniobiorc a ośińńcz4 że posiada odpowiednią wiedzę oiaz nmiejętności, a takzeniezbędny sprzęt i warunki ao'swiaa-czła usłdJ;"il;;i; ff"*",
§6

Umowa zawarta jest na okes od dnia podpisania umorły do dńa3t.12.20l4 r.Zeceniodawca zastrz,gu,oti. -"airi.,se'iiiiąfriJiJJ*y w razie rażącegonaruszeńa przez Zeceniobior
Przlpadku dwukrofueso 

"t"r-'J^lT:|]:"] 
nllejvej umowy a w szczególności w

ir s i "". l 
--"*'e- u'WYKonalua Przez Zleceniobiorcę żecenią o kóry. .o*a

§?
Wszelkie otniany *"*y *yT::1l1formy pisem:rej w postaci aneksu d6 ninięj52gjumowy potwierdzonego ptzez strooy, pod rygor.. oi.riu^os"i.

ffi'.flTtffi Hlowu"r"n "ińł;"ą ń""*ilfr 
","#o,e maj ą przeprsy

Spory wynikłe z realizacii um
zi""""ioau*"y] 

ł Y..r'gvJ r uruow} rozstrz}gane bęĘ Przez Sąd właściwy dla siedziby

§8
Umowę niniejszą sporzadza się w tzech jednobrarriących egzemplarz acĘ 2 szt. dlaZleceniodawcy, l sa. dla Zleceniobiorc-y] utLJ t'u 9l

1.
,)

1.
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