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BURMISTRZ PILZNA
o świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom gospodarskim zaniedbanym lub bezdomnym
zawarta w dniu 01.03. 2013 roku w Pilźnie pomiędzy:
Usługi Weterynaryjne -Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Agnieszka Kobos,
39-225 Jodłowa 69, zwanym dalej Zleceniobiorca,
a Gminą Pilzno ul. Rynek 6 , 39-220 Pilzno reprezentowaną przez :

Panią mgr inż. Ewę Gołębiowską-Burmistrza Pilzna
Grażynę Zając - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą "następującej treści:

§•1

Przedmiotem umowy, zawartej w związku z art.4 pkt.8 ustawy z 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (DZ. U.z 2010 r Nr 113, poz.759 z późn .zm) jest świadczenie usług weterynaryjnych
bezdomnym zwierzętom oraz zaniedbałym zwierzętom gospodarskim.

§.2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1). Wykonania badania zwierzęcia w celu oceny stanu jego zdrowia,
2).Przeprowadzenia niezbędnego leczenia weterynaryjnego oraz w przypadku eutanazji,
zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcia.

§•3

1.Strony ustalają, że Zleceniobiorca za wykonanie zleconej usługi otrzymywał będzie
wynagrodzenie w wysokości:
a) za przeprowadzenie badania zwierzęcia i niezbędnego leczenia weterynaryjnego zależności
od indywidualnych przypadków wysokość kosztów ustalona będzie według przedstawionego
cennika usług weterynaryjnych.
2.Fakturę Zleceniobiorca wystawi i adresuje na Gminę Pilzno 39-220 Pilzno, ul Rynek 6
NIP 872-22-19-344.
3.Zaplata za usługi Zleceniobiorcy następować będzie w formie przelewu na konto wskazane
na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę 14 dni od dnia jej doręczenia.

§•4

Osobą upoważnioną do zgłoszenia potrzeby świadczenia usług weterynaryjnych ze strony
Zleceniodawcy jest Pani Małgorzata Podraża - inspektor Urzędu Miejskiego w Pilźnie Tel.
O 146807734

§.5

Umowa zostaje podpisana na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 roku.
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§.6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj ą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§• 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zakresie jej realizacji maj ą zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt i Kodeksu Cywilnego.

§. 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy i dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

BURMIS ILZNA

/k/f
LEKARZ \
ul. Gr.nr

mgr inz. Ewa Golahiowska

.jo
podkarpackie
P,, 39-220 Pilzno

/tax 6721036
72-11-27-781

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Pilzno, dn. ̂ ,(

rmis

rda
efi

. Korr.unaine(_
Ochrony Środowiska


