
Umowa zlecenie
NrINO.272.1.1.17

zawarta w dniu 09.01.2017 r. w Nowinach pomiędzy:
Gminą Sitkówka-Nowiny z siedzibą w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
NIP 959-14-68-922, REGON 291010665 reprezentowaną przez:
Pana Łukasza Barwinka - Zastępcę Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
zwaną dalej „Zleceniodawcą"
a
Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET" Marcin Komorowicz z siedzibą w Kielcach,
ul. Berberysowa 34, NIP 657-278-26-68 REGON 2604233879 zwanym w dalszej części
zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania osobiście prac
na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez Zleceniodawcę, polegających na:

a) wyłapaniu bezpańskich zwierząt: 2 szt. dorosłych psów (powyżej 6 miesiąca życia) i 8 szt.
młodych psów - szczeniaków (poniżej 6 mieś. życia) z miejscowości Nowiny, Gmina
Sitkówka-Nowiny,

b) przejęcie wszelkich obowiązków związanych z utrzymaniem wyłapanych bezdomnych zwierząt
w tym, zapewnienie im kompleksowej opieki weterynaryjnej,

c) poszukiwaniu osób chętnych do adopcji zwierząt.

§2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt i doświadczenie niezbędne
do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z należytą starannością, w sposób
fachowy i terminowy.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia 09.01.2017 r.
do dnia 11.01.2017 r.

§ 4
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w § l

umowy wynosi 10.000,00 brutto zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych brutto), które
zawiera podatek od towarów i usług VAT.

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacone będzie w oparciu o poniższe ceny jednostkowe:
1) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnemu zwierzęciu (powyżej

6 mieś. życia) 2.000,00 brutto/1 szt.,
2) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnemu zwierzęciu (poniżej

6 mieś. życia) 1.000,00 brutto/1 szt.,
3) Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem na konto

Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę poprawnie
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem przejęcia zwierząt i opisem udzielonej opieki
medycznej.
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4) Płatnikiem faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Sitkówka-Nowiny:
NIP 959-14-68-922

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie sprawy sporne, dla których Strony umowy nie znaj da polubownego rozwiązania, będą

rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej
ze stron.
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Umowa zlecenie
Nr INO.272.1.2.17

zawarta w dniu 26.01.2017 r. w Nowinach pomiędzy:
Gminą Sitkówka-Nowiny z siedzibą w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
NIP 959-14-68-922, REGON 291010665 reprezentowaną przez:
Pana Łukasza Barwinka - Zastępcę Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
zwaną dalej „Zleceniodawcą"
a
Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET" Marcin Komorowicz z siedzibą w Kielcach,
ul. Berberysowa 34, NIP 657-278-26-68 REGON 2604233879 zwanym w dalszej części
zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania osobiście prac
na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez Zleceniodawcę, polegających na:

a) Wyłapaniu l szt. bezpańskiego dorosłego psa (powyżej 6 miesiąca życia) z miejscowości
Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny,

b) przejęcie wszelkich obowiązków związanych z utrzymaniem wyłapanego bezdomnego psa
w tym, zapewnieni kompleksowej opieki weterynaryjnej,

c) poszukiwaniu osób chętnych do adopcji psa.

§2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt i doświadczenie niezbędne
do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z należytą starannością, w sposób
fachowy i terminowy.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia 26.01.2017 r.
do dnia 27.01.2017 r.

§ 4
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w § l

umowy wynosi 2.000,00 brutto zł. (słownie złotych: dwa tysiące złotych brutto), które zawiera
podatek od towarów i usług VAT.

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacone będzie w oparciu o poniższą cenę jednostkową:
1) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnemu psu (powyżej

6 mieś. życia) 2.000,00 brutto/1 szt.,
2) Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem na konto

Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę poprawnie
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem przejęcia psa i opisem udzielonej opieki
medycznej.

3) Płatnikiem faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Sitkówka-Nowiny:
NIP 959-14-68-922

Strona l z 2



§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuj e się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie sprawy sporne, dla których Strony umowy nie znaj da polubownego rozwiązania, będą

rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej
ze stron.
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