
UMo* o't , , ,łCENIA

udzielonego na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 t. prawo zamówien
publicznych lDz.U. 22015 r. poz.2164l
zawartaw dniu 07.02.2017 r. w Baranowie pomiędzy:

Gminą Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7,06.320 Baranowo reprezentowanąprzez:
Henryka Toryftera _ Wójta Gminy Baranowo,
przy kontrasygnacie Moniki Wołosz _ Skarbnika Gminv.

zw aną da|ej,, Zlecenio dawcą''

a Firmą Usługowo . Handlową ''CANIS'' Wiesława Rykowska, 07-410 ostrołęka,
ul. Gen. Sikorskiego 10/3, reprezentowaną ptzez:
Wiesława Rykowska _ właściciel firmy

zw aną dalej,,Zlecenio b io rc ą'', o następuj ąc ej tre ści :

s1
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenię Z|ecenioda:wcy do przyjęcia bezdomnych psów z
terenu Gminy Baranowo wyłapanych przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Baranowo do schroniska położonego w msc. Kruszewo 34, gmina Goworowo.
Usługa będzie wykonywan akażdorazowo w terminach określonychprzezZ1eceniodawcę.

$2

Termin rea|izacji usługi ustala się od 07.02.20t7 r. do 31.12.2017 r.

s3
I Z|eceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w $ 1 umowy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości w wysokości 1.845,00 zł' brutto (słownie: tysiąc osieńset
czterdzieści pięó złotych 00/100) zaprzyjęcie do schroniska jednego psa.

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi w danym terminie, w ciągu 14 dni po
prze dło Żernu faktury przez Zl e c eni obi orcę.

s4
Zleceniobiorca nie może powierzyó wykonania zobowiryanwynikających z niniejszej umowy
innej osobi e bez zgody Zleceniodawcy.

ss
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.



1,.) - j

s6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych oruz Kodeksu Cywilnego.

s7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemp|arźhch, dwa egzemp|arze dla
Zleceniodawcy, a j eden dla Zleceruobiorcy.
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