
U M O W A   Z L E C E N I A 

IK.7031.6.2014 

 

 

udzielonego na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./ 

zawarta w dniu 02 stycznia 2014 r. w Kadzidle pomiędzy: 

Gminą Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło reprezentowaną przez: 

Dariusz Łukaszewski – Wójt Gminy Kadzidło, 

przy kontrasygnacie Bożeny Grzyb – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a Firmą Usługowo - Handlową „CANIS” Wiesława Rykowska, 07-410 Ostrołęka,  

ul. Gen. Sikorskiego 10/3, reprezentowaną przez: 

Wiesława Rykowska – właściciel firmy 

zwaną dalej ,,Zleceniobiorcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do przyjęcia bezdomnych psów z 

terenu Gminy Kadzidło wyłapanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Kadzidle do schroniska położonego w msc. Kruszewo 34, gmina Goworowo. 

Usługa będzie wykonywana każdorazowo w terminach określonych przez Zleceniodawcę. 

 

§ 2 

 

Termin realizacji usługi ustala się od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

§ 3 

 

1 Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 umowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości w wysokości 1 500,00 zł oraz podatek VAT (23%) w kwocie 

345,00 zł, łącznie 1 845,00 zł (słownie zł: tysiąc osiemset czterdzieści pięć) za przyjęcie 

do schroniska jednego psa. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi w danym terminie, w ciągu 14 dni po 

przedłożeniu faktury przez Zleceniobiorcę. 

3. Ogólna wartość usług objętych zakresem umowy nie może przekroczyć  

9 225,00 zł /brutto/ (słownie, zł: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). 

 

§ 4 

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. 



§ 5 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 6 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
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