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Zawarte w dniu miedzy J

. i r^,,reprezentowanqptzez ...Yt/.v.1, . zivanym dalej Gminq

a firm4 DASH Urszuia Konstanta - Kurowska,2l-4A} L,uk6w, Kiemickich 19145,

POROZUMIEI\IE

NIP 825-131-66-09, REGON 030924318, reprezentowanq przez

Kurowska - wla5oiciel zwanym dalej Wykonawc4

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gmin4

w zalnesie postgpowaniazbezdomnymi zwierzqtami i opieki nad nimi

A.)

Na podstawie niniej szego porozumienia Wykonawca przejmuj e

$1 w nastqpuj4cym zakresie:

l. Zbieranie zwrcrz4t bezdomnych,

2. Przechowyw anie zwierz4t bezdomnych.

3. Rozstrzyganie o dalszym postEpowaniu znimi, zgodnie z

rozporz1dzeniami.

$3.

1. Wykonawca przejmuje do wykonania zadania

zwierzqtom, w szczeg6lno6ei psom i. kotom zwanym dalej

Gminy i niezwlocznym przewozeniu ich do tr-ukowskiego

Zwieruqt, wspolpracuj qcym z Wykonawcq a nastEpnie

chcialyby adoptowad wylapane aruierzEta.

2. Zbieranie zwieruq{ bgdzie dokonywane przy pomocy

wlasnym zakresie.

3. Wykonawca zapewnia odpowiednie warunki

weterynaryjn4.

4. Nie wykonlrjemy sterylizacji, kastracji otaz leczenia

wykonane po uiszczeniu dodatkowej oplaty, ustalonej

wsp6tpracujqcym z firm4 DASH.

$1.
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vlnl ustawaml l
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owarzystwa Frzyjaciol

os6b, kt6re
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Ustugi te mog4 byd

lekarzem weterynarii
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5, Wykonawca zobowi4puje siq do wskaz

od czasu zlapania do ozasu zglosze

wla6ciciela.

Posiadamy stosownq umowQ ze Schromskiem dla Zvmerzqt - Fundacj4 ,,Centrum

Ochrony Srodowiska" Pozytku Publiezncgo z siedzib4 w Nasielsku ptzyOchrony Srodowiska" Pozytku Publiezncgo z siedzib4 w Nasielsku ptzy

ul. D4browskiego 18, 05-190 Nasielsk. Schronisko miesci siq w niiejseowo$ci Chrcynno

kA{asielska.

Strony uwzglqdniaj4 oplatq za rcalizacje zadania okre$lonego w p$t,l i pkt. 2 w spos6b

nastqpuj4cy:

1. Za zebrante zwierzEcia i dalsze postqpowanie z nim stos$wnie do pkt. 2 strony

onanie yeh)

o wyst rwieruqt,
platne dni od

otrzymania rachunku.

2. W przypadku zapewnienia opieki wiEkszej ilo6ei zwierzqt W ci4gu roku niz olaeSlona

w ust. I za kazde nastEpne zwierzq strony ustalajq opla{q w kwocie brutto

800 (osiemset) zlotych, za ktdre Zanrawiajqcy bqdzie dokonywal platno$ci

na podstawie wystawionyeh przezWykonaweE rachunk6f.
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1. Strony zawieraj4niniejsze porozumienie na okres od2/,{,{V;'),.*/''(?- lo li v'

2" Gminamaprawo do dokonania lowodci tealf'zaciizadartja

3. Zannwiajqcy moZe rozwiqzaf z zaehowadiem 1 - miesiEcanego

okresu wypowiedzenia, bez podania przycryny lub Qez wypowiedzenia w
wypadku, gdy:

$4.

$s.

$6

a) Wykonawcanie wykonuje zadania lub wykonuje nienal{zycie,

b) Wystqpi istotna zrniana okolicanoSei powodujqca, 2e reiplizacja zam6wienia nie

lezy w interesie publicmym.
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$e

Zmianawypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod

$e

W sprawach nienormowanych niniejszq unflowa

przepisy Kodeksu CYwilnego.

$10

Porozumienie sporzqdzone w dw6ch jednobrzmi4cych

stron porozumienia.
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