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Zawartaw dniu ż2.06.2tl8roku pomiędry Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chgrz€lach ul. Brzoagyła3 NIP: 761-00$-28-92

zwanym dalE rrZleceliodawcąo'
a

Schroniskiem dla BezdomnychZwtevąt. s.c. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
ut. Bąkówka, NlP: 759-ii-44-779, REGON 55e4ó9O0i,

Numer Wbterynaryjny 1 4 1 ó340 1

aiianym dalej 
"Zleceniobiorcą"

1l.
§1.

,rZleceniobiorca' zobowiązuj e się:
A. Przyjąć do schroniska psy zgłoszone pmez roZleceniodawcę' z terenu Gminy

-Zapewrić nriejsce dla psow w schronisku.
-Przygotować psa do zabiegu sterylizacji lub kastracji, dostarczyć go do gabinetu weter}Baryjriego na

zabieg oraz pokryć wszelkie koszty zlviązarw z zabiegiem i powikłaniami pooperacyjnymi.
-PoszŃiwac nowych właścicieli dla bezdomnych psów

,rZleceniobiorcąo oświadczą źr pcsiałia wszrystkie wymagarr€ prawem dok-*menĘ uprawiające do
wykcnywania działalnorści objętej irmową.
,,Zlcceniobiorcao może odmówić przyjęcia psów do schroniska powyżej pięciu sztuk jednorazo$vo.
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1. ,rZleceniodawca'zobowiązuje się do pokrycia kosztów:
A. Prayjęcią utrrymania 1szt psa w schronisku 14§Ozł netto
B. Dostarczęnia psów do schroniska 3§Ozl netto zg lknil
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ka ' ' ąt'i/, łs, Cu;69;3. Termin wykonl*vania usfugi Ędzie każdorazowo uzgadniany z właścicielem schroniska

teiefonicmie pod nu§lerem 600 220 338
4. Naieżność będzie reguiowana w terminię 14 dni od dary ourymania ftktury 1'AT. c€ Ę*.-"*_, _
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§3.

Urnowa zastała zawarlana olaes od 01. 07. 2018r. do 31. 12: Z{lt

i. W sprawie nie uregutowania niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywiinegc.
ż. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nięwazrrości.
3, W przypadku zrniany w/w cęn,,Zleceniobiorca" zawiadamia ,"Zleceniodawcę" na piśmie.
4. Umowa mażebyć tozłłiązanaw kazdym terminie po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu.

§5.

LTnrowa została sporządzona w dwćch jednobrzrrriących egzemplarzach po jednyrn dla kazdej ze s§on.
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khronisxc dla B€d§mnycfi żrvteąt
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07-300 Ostrów Maz. ui. Ękór*lra
lel 0-29 7468299; tel. kom. e6fi 2?m3S
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