
f UMOWA 

Zawarta w dniu 01.06.2014r. 

Na utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny 

Pomiędzy: 


Gminą Baboszewo, REGON 130-378-054, NIP 567-179-04-40 


reprezentowaną przez: 


Wójta Gminy Baboslewo - Wiesława Prledpełskiego, 


przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny GUlanowskiej 


zwanym dalej " ZLECENIODAWCĄ" 

a 
Schroniskiem dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny 

reprezentowanym przez: 

Właściciela Marka Kujawskiego 

zwanym dalej "ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej : 

§1 

"ZLECENIODAWCA" zleca a "ZLECENIOBIORCA" przyjmuje do wykonania następujące uslugę: utrzymywanie i 

kastrację dostarczonych przez "ZLECENIODAWCĘ" bezpańskich psów 

§ 2 

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 

1. Opłata za utrzymanie psa do 6 miesiąca życia w schronisku wynosi 6,00 zł netto za dobę +23% VAT Oplata za 

utrzymanie psa powyżej 6 miesiąca życia w schro nisku wynosi 8,00 zl netto za dobę +23% VAT 

Opłaty te pobierane są za każdą dobę do chwili oddania psa do adopcji, nie mniej niż 14 dni obowiązkowej 

kwarantanny lub do naturalnego zejścia. Oplata za ka strację suki wyno si 150,00 zł netto + 8% VAT 

Opłata za kastrację samca wynosi 100,00 zł netto +8 % VAT 

Za transport odłowionego psa do schroniska odpowiada Zleceniodawca. W przypadku braku posiadania przez 

leceniodawcę odpowiednio dostosowanego środka transportu, Zleceniobiorca zapewni transport zwierzęcia. Opłata 

za transport psa do schroniska wynosi 2,00 zł netto za km + 23% VAT. 

2. Opłaty wymienione w pkt 1. Płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto "ZLECENIOBIORCY" 

w BGŻ Mława nr 0920300045 1110 0000 0234 8410, 

3. O zmianie cen "ZLECENIOBIORCA" powiadomi "ZLECENIODAWCĘ" w formie pisemnej 

§3 

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokóle (załącznik do umowy) 

" 
§4 

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

"ZLECENIODAWCY" 



- " 

§ 5 


1. Umowa zostaje zawarta na okres-01.06.2014 - 31.12.2014 

2.Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowied ze nia 

4. "ZLECENIOBIORCA" może niezwlocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli 

"ZLECENIODAWCA" nie zapłaci za uslugę lub dopuści się zwloki w za piacie wynoszącej ponad 30 dni 

S. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron "ZLECENIODAWCA" jest zobowiązany do odebrania 

psów ze schroniska 

6. "ZLECENIOBIORCA" może czasowo odstąpić od realizacji umowy w przypadku braku wolnych miejsc w Schronisku, 

o czym pisemnie powiadomi "ZLECENIODAWCĘ" 

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. Dla " ZLECENIOBIORCY", 2 egz. Dla 

"ZLECENIODAWCY" 
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