
Umowa zlecenie nr 1/2015

zawarta w dniu 02.01.2015 r pomiędzy:
Gminą Kraszewice zwaną w treści umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Kraszewice - Pawła Koprowskiego
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Konrada Kuświka

a
Katarzyną Cichosz, zamieszkałą Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów,

§1
1. Przedmiotem umowy jest przyjęcie przez ZLECENIOBIORCĘ bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Kraszewice do schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w
miejscowości Niedźwiedź nr 77, 63-500 Ostrzeszów, powierzonych przez
ZLECENIODAWCĘ oraz ich wyłapywanie.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana w miejscu do tego
przeznaczonym, w oparciu o wymagane prawem przepisy.
3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że posiada wymagane prawem decyzje dotyczące
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§2
Umowę zawiera się na czas określony tj. od 04 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015r.

§3
1. Strony zgodnie ustalają następujący zakres zadań ZLECENIOBIORCY:
a) odławianie bezdomnych zwierząt,
b) kompleksową opiekę zoohigieniczną nad przekazanym zwierzęciem,
c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Zwierzęta będą wyłapywane poprzez zastosowanie pętli, siatek i aplikatorów, przewiezione
do schroniska specjalnym środkiem transportu, przeznaczonym do transportu zwierząt,
spełniającym wymagane prawem przepisy.
2. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez
niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. ZLECENIOBIORCA ponosi
pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na
rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.
3. W ramach realizacji niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do
informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy poprzez
przedstawianie wystąpień pokontrolnych właściwych służb i instytucji dotyczących
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§4
1. Za przyjęcie pod opiekę jednego zwierzęcia ZLECENIODAWCA zapłaci
ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie na podstawie rachunku wystawionego przez
ZLECENIOBIORCĘ w wysokości:
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a) za przyjęcie zwierzęcia do schroniska 595 złotych brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
pięć złotych),
b) za wyłapanie i przyjęcie zwierzęcia 830 złotych brutto (słownie: osiemset trzydzieści
złotych),
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, na rzecz ZLECENIODAWCY nastąpi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionego
rachunku, poprzez przelew na rachunek bankowy BZ WBK nr 11 1090 1173 0000 0001 0848
3310.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem mniejszej umowy pokrywa
ZLECENIOBIORCA.
4. Szacunkową wartość realizacji umowy przyjmuje się na kwotę 5.000 zł brutto.

ZLECENIOBIORCA oświadcza, że jest zatrudniony na podstawia umowy zlecenia z dnia 25
czerwca 2008r., zawartej z Miastem i Gminą Ostrzeszów w kwocie wyższej niż najniższe
wynagrodzenie oraz nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym z tytułu niniejszej
umowy.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

§7
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane w drodze negocjacji, a \v przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane
rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Kępnie Oddział Zamiejscowy w Ostrzeszowie.

§8
1. Wszelkie zmiany postanowień mniejszej urnowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
ZLE;(3E^IppJ,̂ gXl3ędeCdla ZLECENIOBIORCY.

ul. Wieluńska 53
Kraszewice

63-522 Kraszewice
Dpolskie
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