
Umowa nr 1

;':ni,.i 1,1ig O2,0t,2OIżr, w Międzyborzu pomiędzy: , ,

,,ilm]mĄ }tiędzybórz z siedzibąprzy ul, Kolejowej 13, 56-513 Międzybórz, ;

:m.'§=:-]i\-^ną Pftez: , : ^_:_-, \fłańn,
;m:l]j,a: Głowackie*" - g"",istrza Miasta i Gminy Międzyborz

]]f r_]]ii§l.gnacie §r.*tnitu Gminy - JolantY Majewskiej

-. *; :l'ei .Zleceniodawc{'
li
;'i§.ffi\f:rcinemKolendązam.ul.Paderewskiego7l2,56.400oleśnica
ąTn,fii]!.*c}m działalnośó gospodar."ąń;'r;;;pprru,,tł*tłac" z siedzibąw oleśnicy

: _ }\Iaja Iż16

_ ł,tr_.= 3aiJ; ,,Zleceniobiorcą''
;łs-ę,-:,j ącej treŚci:

§1

m,*llrbiorca w ramach prowadzonej Pr.zez {eti9 
działalności gospodarczej, świadczyć

,H a_]: na terenie Gminy Międzybórz .ri"'d; zakresie wyłapywania bezdorrnYch Psów'

§2

jmtej.obiorcazobowipujesię.do'realizowania
",*l:1;_-rn,vch psów " 

i"i""" Gminy Międz,vbórz i

"ll lr,ł :e?toW€lll e prąęzZleceniodawcę,

dńŃń polegających na wyłapywaniu

ich transportu w miejsce wskazane lub

§3

ZleceniobiorcarealizujedziałaniaokreśIonew§lwy!ączrrienapolecenie
Zleceniodawcy o.* oŚou *skazany" y,p,ńż""nióau*"ę, w tirminie do 48 godzin

#Tffiffij""jiilTi*:esiędosporządzeniadokumentacjifot9ąa|rclej
wyłapanego psa i p""Uu,i^e jej w *""fr J,monicznej do Urzędu Miasta

i Gminy Międzybórz zętom opiekę
;i";;"rńica zobowią.zuj e się ?up9*pć 

wyłapanym Tter
lveterynaryjną w r;;óu"""t dd*i;r;Jói.ni., chipowanie i leczenie, KoszĘ

opieki weterynary;óru;entualnej utylizaiji zwłok poniesione przez

zieceniobior.ęuęał'#i'.;:;;;:;n"."r,ioau*cęnaPodstawiePrzedłożonYch

ffi;"ororca w przypadku brĄ miejsc w schronis*u 1:|owiąguje 
się do

przętrąlrnyw."i" p;;;;; p",*ie,i"i,i,* go w miels9e,yskazane lub

zaakceptow a§ę przezZleceniodaw.u or*lil.; ;; ió dni,bez dodatkowych opłat,

koszt pobytu n"_i.iio 
jJ*vr".i,io jnetto ł VAT za kńdy dzięń,

§4

za czymości objęte niniejszą umową stlony przewidują następujące wynagrodzenie

netto:

//-



1.
)

ZLECENIODACWA
ó*ffi^ńĘ,o"F;ó*,

Li.'xir.lo_1:,Ji
uo_?i ix*rfóżvągnz

li"-i.," elł:*9",
BURi TR.z

Mias,ia iG

a) Kwotę 350 złnetto * VAT za każdoruzowewyłapanie psa,

b) Kwotę 100 zł rr.ń *'vłi;;k;i;*o*" óa.t.*ió psu, ktory został w

ń;p*y przezinne upoważnione, osoby,

Za transport U""ao*,Jgo ń ""a" 
się stawkę 1,95 złnetto/km + VAT

Wynagrodzenie płatiJ;;& * 
"^ęu 

Z ani oa daĘ otrzymańaprzezZ|ec

faktury. Zleceniobior."-.,ńi"*i fakturę na koniec danego miesiąca,

2.
J.

1.

)

J.

§5

Zleceniobiorcaniemożepowierzyówykonaniazobowiązńwynikającychz
ńoń i*"j osobie bezŻgody Zleceniodawcy,

ffiHrs&fiffi ;;;?;::ń:;;ń;ńo..ęnurzeczZlecęniodawcy,z
najwy ższej staranno ści,

żilffi'ffŁ::TT#;J;"nżeposiadaodpowiednią::11:,:IT,ff*Tou",u
ffiffifior"u, , *;*"r, do świadczeńa usług określonych w umowre,

w§3ust. l

Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowY do dnia 31,12,2014 r' l

Zleceniodaw cazastzega sobie mozliwośó rorłłtązańa lrmowy w razierażącego l

naruszeniaptzezZleceniobiorcęprzepi.o*oi*"3.zej1lowy.awszcze+óInośliw
pr4rpadku a*"r.rotr"go;;ńilr*i aprzezZteceniobiorcę zlecenia, o którym mcfml

§6

1.

)

J.

§7

Wszelkie zrrriany umrcwy wymagająformy pisemn,: y ry|*^T*su 
do niniejszej

*i;ń potwierłzo .'ego plzez:t,o.nl, .pod rygorem 'uewaanoscl,
W sprawact oi. *o'ńoi,*y.t rrińójrrą,ńową zastosowanie mająprzepisy

§j$ilffiTi3io*,, umowy rozstrzygane będąprzez sąd właściwy dta siedziĘ

Zleceniodawcy.

§8

Umowęniniejsząsporządzasięwtzechjednobrzrrriącychegzemp[uzach,2szt.dla
Ż1...rriodu*Óy, 1 szt, dla Zleceniobiorcy,
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