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Głowno, dnia 2 stycznia 2015 roku

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie
ul. Dworska 3
95-015 Głowno

OŚ.6140.1.2015.Z

ZLECENIE

1. Na podstawie art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku
z obowiązującą Uchwałą Nr LXVII/473/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Głownie zlecam wykonanie następujących czynności:

- odłów bezdomnych zwierząt,
- zabezpieczenie warunków obserwacji, kwarantanny oraz opieki weterynaryjnej,
- prowadzenie „Przytuliska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Główna",
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami polegającą na przyjmowaniu ich

do Przytuliska, miejsca ich tymczasowego przetrzymywania oraz transportu do Schroniska
lub w przypadku zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego z którymi Gmina Miasta
Głowno ma podpisane umowy.

2. Zlecenie obejmuje okres od l stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

3. 1. Należność za wykonanie czynności, określonych w pkt. l będzie regulowana
z dołu, za każdy miesiąc, na podstawie prawidłowo wystawianych faktur w terminie 14 dni
od ich złożenia. Każdorazowo do faktury załączona zostanie informacja o poniesionych
kosztach wraz z kserokopiami faktur, kart drogowych z wykazem kilometrów i innych
dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

3. 2. Należność za okres realizacji, określony w pkt. 2 nie może przekroczyć kwoty
65 000,00 zł brutto. , at \..
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Głowno, dnia 15 czerwca 2015 roku

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie
ul. Dworska 3
95-015 Głowno
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ZLECENIE

1. Na podstawie art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku
z obowiązującą Uchwałą Nr LXVII/473/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 sierpnia
2014 r. w: sprawie zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Głownie zlecam wykonanie następujących czynności:

- odłów bezdomnych zwierząt,
- zabezpieczenie warunków obserwacji, kwarantanny oraz opieki weterynaryjnej,
- prowadzenie „Przytuliska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Główna",

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami polegającą na przyjmowaniu ich
do Przytuliska. miejsca ich tymczasowego przetrzymywania oraz transportu do Schroniska
lub w przypadku zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego z którymi Gmina Miasta
Głowno ma podpisane umowy.

2. Zlecenie obejmuje okres od l lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3. 1. Należność za wykonanie czynności, określonych w pkt. l będzie regulowana
z dołu, za każdy miesiąc, na podstawie prawidłowo wystawianych faktur w terminie 14 dni
od ich złożenia. Każdorazowo do faktury załączona zostanie informacja o poniesionych
kosztach wraz z kserokopiami faktur, kart drogowych z wykazem kilometrów i innych
dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

3. 2. Należność za okres realizacji, określony w pkt. 2 nie może przekroczyć kwoty
65 000.00 zł brutto.
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