ZEW
UmowanrlOS.6140.3.2018
Zawarta w dniu 14 maja 2018r. pomi^dzy Gmin^ Brudzew z siedzib^ w miejscowosci Brudzew,
ul. Turl(owsl<a 29, 62-720 Brudzew NIP: 668-192-31-10 reprezentowan^ przez:
Cezarego Krasowskiego Wojta Gminy Brudzew
zwan^w dalszej cz^sci umowy Zamawiajcicym
a
Piotrem Kwiecinskim, prowadz^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod firm^
„VET- LAB BRUDZEW dr PIOTR KWIECINSKI"
z siedzib^ul. Turkowska 58 c, 62-720 Brudzew
NIP: 668-101-70-15
reprezentowanym przez Piotra Kwiecitiskiego
zwanym w dalszej cz^sci umowy Wykonawcei.
§1
Przedmiot umowy oraz okres jej obowieizywania
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiq^zuje si§ do wykonywania usfug polegajq^cych
na: sterylizacji i kastracji psow na terenie gminy Brudzew, nalez^cych do mieszkaricow gminy Brudzew,
2. Wykonawca zobowiq^zuje si? do swiadczenia ustug stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy od dnia
01.06.2018 do dnia 31.12.2018r.
§2
Cennik ustug
Sterylizacja suki, kastracja psa - do 35 kg:

200 zt

Sterylizacja suki, kastracja psa - powyzej 35 kg: 250 zt

^

Podane ceny sq^cenami brutto i zawieraj^podatek VAT w wysokosci 8%.
Cena usiugi obejmuje ubranko pooperacyjne lub kolnierz.
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Strony umawiajq si?, ze Zamawiajacy pokrywa 50% cen przedstawionycli powyzej, nie wi?cej jednak
niz 150,00 zt za psa. Dofinansowanie ze strony Gminy Brudzew b?dzie realizowane do wyczerpania
dost?pnycti srodkow finansowycti w roku 2018 tj. 3000 zt brutto. Wyptata wynagrodzenia
na przedstawione powyzej czynnosci b?dzie nast?powac w terminie do 10-go kazdego miesiq^ca.
Podstawq wyptacenia wynagrodzenia przez Zamawiaj^cego b?dzie raport z wykonanycti czynnosci
oraz faktura przedstawione przez Wykonawc? w terminie do 5-go kazdego miesi^ca.
§3
Umowa zostata sporz^dzona w 2 jednobrzmi^cychi egzemplarzacti, po 1 dia kazdej ze Stron.

Wykonawca:

V E T - L A B BRUDZEW
drP/otrKwiecMsW
ul. Turkowska 58 c, 62-720 Br«d«ew
tel/fax (063) 279.70-04
NIP 668-101-70-15 REGON 310045899
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62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29
pow. turecki
woj. wielkopolskie
tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 49
NIP 668 192 31 10 REGON 311019409
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^^'njeszka Rzetecka-GU

^.Vidca P r a w n y

oprac. D. Kaszynska-Fisiak.

Z-ca Kieromika

Referatu Inwestycji i Ochrony Srodowiska. tel. 63 279 83 43

rudzew

tel. +48 63 279 83 47, fax. +48 63 289 20 49
Gmlna Brudzew: NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409
www.brudzew.pl, www.blp.brudzew.pl
e-mail: ug@brud2ew.pi

