
UMOWA Nr RIT
dniu 01.01.2015r, pomiqdzy Gmin4 Boleslawiec przy ul Rynek I, 98-430
NIP 997 013 65 03, REGON 250855541

przez:

Boleslawiec - Pana Leszka Dominasa

gnacie - Skarbnika Gminy - Pana Jaroslawa Jeziorowskiego

Zwan4w czg6ci umowy,,Zleceniodawc4"

Zawarta

- W6jta

a Fundacj
Stycznia

prawnymr,
Nr 000021

1. Odbi

,,Zw ierzy niec" Oryanizacj4 pozarz4dowq
l, 98-300 Wielun, NIP 8321956574,
Rejestrze S4dowym Nr KRS 0000215068

z siedzib4 w Wieluniu przy ul. l8-go
REGON 731653791 zarejestrowanej
z dnia l8 sierpnia 2004 r. zwan4 dalej

,,Zleceni 'L reprezentowan ej przez'.

- Prezesa - Paniq Krystyng Dorotg Krzymifskq

Zostaje umowa o uescl naswpuJqceJ:

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugg odbioru zlokalizowanych
ps6w z terenu Gminy Boleslawiec, transportu oraz ich przetrzymanie

Nr 10093401 dla bezdomnych zwierz4t w miejscowoici Szczyty, ul. Wieluriska
108, gmina bgdacego wlasnodcia Fundacji ,,Zwierzyniec". zapewniaj4c im godne

warunki poprzez:

2. Opiekg
kastracja I

w tym: l4-dniowq kwarantanng, odrobaczanie, odpchlenie, leczenie,
sterylizacja, chipowanie.

J. ewidencji zwierz4t przyjgtych z Gminy Boleslawiec

4. Szukanie zawieranie um6w z osobami adoptuj4cymi.

s2

Wykonawca 2e prowadzona przez niego dzialalnoS6 jest zgodna z przeplsaml
S4dowego

$r

w
od

dow6d czego przeklada kserokopie wypisu z Krajowego Rejestru
wydanego przez S4d Rejonowy dla tr odzi - Sr6dmieScia w Lodzi.

s3

ps6w bezdomnych odbywal sig b gdzie na zgloszenie telefoniczne pracownik6w
Infrastruktury Technicznej i Srodowiska Urzgdu Gminy

w terminie 24 godzin od chwili dokonanego zgloszenia o ile zgloszenie
do godziny 13:00 od poniedzialku do pi4tku, a w soboty do godziny 9:00.

naglych (np. pogryzienie czlowieka) usluga bgdzie wykonana niezale2nie
tygodnia czy 6wiqt.



2. Zl wylapanie zwierzgcia Zleceniodaw ca zobowiqzany j est wskazai miejsce gdzie
zwierzg przebywa, opis zwierzgcia oraz inne informacje pnydatne do wykonania

s4
za wykonanq uslugg wynosid bgdzie:
gcie 1 szt. suki 150021 + 23oh V AT
Ecie 1 szt. psa 1400 zl + 23oh V AT

zaplata obejmuje:
do schroniska

- 30.0021

-20.0021
-200.0021

- 300.0021

Za na zgloszenie, w wyniku kt6rego nie dojdzie do odbioru psa z przyczyn
(slownie:e2nych od Wykonawcy, otrzyma on zaplatg w wysoko6ci 20021 netto

zlotych)
wykonan4 w dzieri wolny od pracy b4d2 Swigto Zleceniodawca poniesie
oplatg w wysokoSci 300,0021 netto (slownie: trzysta zlotych)

ie nale2no5ci odbvwai sie be&ie na konto bankowe Wvkonawcv oodane na
fakturze w terminie 7 dni licz4c od daty wply"wu faktury.

zobowi4zany jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych zwierz4t
urz4dzeh i , kt6re nie powoduj4 zagro2enia dla zycia i zdrowia zwierz4| ani te2 nie
zadaj4 im

s7

zostaje za:warta na okres od 01.01.2014r do 31.12.2017r.

rozwiqzania umowy przez kud4 ze stron z zachowaniem
okresu wypowiedzenia.

Wszystkie

$8

treSci umowy wymagaj1 sporz4dzenia pisemnego aneksu podpisanego przez

1.

a)

b)
za

za

a)

b)
c)

d)

J

$s

$6

obydwie



$e

spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie majd4 zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz4t i powolanych tam

(tj. Dz. U. 2003r. Nr 106 poz. 1002 j.0 oraz odpowiednie przepisy Kodeksu

$10

Umowg sz4 sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla
ka2dej ze

Wykonawca:

Fu n da cia,,7.1"ti tt rt,,1 ni a gn
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