
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
z dnia 15 grudnia 2020 roku dot.

Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz ich 
utrzymywania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt w 2021r

UMOWA Nr 63/IGD/2020

zawarta w dniu 29.12.2020 r. w Krasnem pomiędzy:
Gminą Krasne
z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
REGON: 130378150, NIP: 7611542308 
reprezentowaną przez:
Pana Michała Szczepańskiego -  Wójta Gminy Krasne
przy kontrasygnacie Pawła Gutowskiego -  Skarbnika Gminy Krasne
zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

„Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych”, ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna, NIP: 5361898580. REGON: 
142749794. data wpisu do KRS 03.12.2010 rok, reprezentowanym przez Panią Iwonę Kowalik 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” została zawarta umowa następującej treści:

§1-

1. „Zleceniodawca” zleca, a „Zleceniobiorca” przyjmuje do realizacji usługę polegającą na:
• odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezpańskich psów w schronisku
• opiece nad bezpańskimi psami oraz na usługach towarzyszących, w tym:

-  profesjonalnym odławianiu bezpańskich psów z terenu Gminy
-  na wezwanie „Zleceniodawcy” nie później niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia przystąpić 
do odławiania (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki
-  zgodnie „Ustawą o Ochronie Zwierząt”

• zapewnienie miejsca dla psów w schronisku
• poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych psów
• przeprowadzaniu sterylizacji lub kastracji przyjętych psów na koszt schroniska, chyba że stan 

zdrowia lub wiek nie pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w trakcie pobytu psa w schronisku
„Zleceniobiorca” oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawiające do 
wykonywania działalności objętej umową

§ 2-

1. „Zleceniodawca” zobowiązuje się do pokrycia kosztów:
Odłowienia, przyjęcia, i utrzymania lszt psa w schronisku za kwotę 2990,13 zł brutto za 1 dorosłego 
psa/suka (powyżej 6-tego miesiąca życia) oraz 2000,00 zł brutto za 1 szczeniaka (poniżej 6-tego 
miesiąca życia)

2. Całkowita wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może 
przekroczyć kwoty 8.970,39 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 
trzydzieści dziewięć groszy).

3. „Zleceniodawca” w przypadku pogryzienia przez psa zobowiązuje się do poinformowaniu o tym 
fakcie „Zleceniobiorcę” przed zleceniem odłowienia i przyjęcia psa, oraz po odłowieniu do poddania



go obserwacji weterynaryjnej wyłącznie na swoim terenie, w miejscu wskazanym przez Lekarza 
Powiatowego.

4. Termin wykonywania usługi będzie każdorazowo uzgadniany z właścicielem schroniska telefonicznie 
pod nr teł. 506 403 514 lub meilowo pod adresem: fpbm_adopcje@wp.pl

5. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Krasne, ul. A. Mickiewicza 23, 06- 408 Krasne,

NIP 761-15-42-308,
Odbiorca/płatnik: Urząd Gminy Krasne, ul. A. Mickiewicza 23, 06- 408 Krasne

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzeń 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§3-

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.

§4-

1. W sprawie nie uregulowania niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zmiany w/w cen „Zleceniobiorca” zawiadomi „Zleceniodawcę” na piśmie.
4. Umowa może być rozwiązana z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia po wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniu.

§3 -

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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