
UmowanrlOS.6140.2,2019 

Zawarta w dniu 5 kwietnia 2019r. pomiedzy: 

1. G\r\\i\^ Biiidzew z siedzibct w mieiscowosci Brudzew, u!. Turkov/ska 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10 
reprezentowana^przez: Cezarego Krasowskiego Wojta Gminy Brudzew; zv/an^w dalszej czesci umov/y Zatiiawiajacyin 
5 

2. Panem Piotrem Kwiecihskim, proivadz^cym dziatalnosc gospodarcza^ pod firmg ,VET- LAB BRUDZEW dr PiOTR 
KWtEClNSKI" z siedzib^ul. Turkov/ska 53 c, 62-720 Brudzew, NIP: 668-101-70-15; zwanym w dalszej czesci umowy 
Wykonawc^. 

S 1 

1. Zamawiaj^cy zleca, a VVykonawca zobowi^zuje sie do wykonywania us-lug potegajacych na: siep/iizac.ii i Ivastracji psow 
na tersnje gminy Baidzew, neileza^cych do inieszkancow gminy Brudzew, 
^'Vykcnav/ca zobov/iazujs s'-e do svviadczenia ustug stanowi^cycn przedmiot niniejszej umovvy od onia 15 0^.201 fir. do 
dr:ia 31.12.2019-. 

5 2 
1, Oer,nik usiug: 

1) Stenylizacia SiiKi, kastracja psa - do 35 kg: - 200.00 zt 
2) Steryiiz&cja suki, kastracja psa - powyzej 35 kg: - 250,00 zi 

2. Podsne ceny sa cenaiiii btuUo \k VAT w vvysokosci Q%. 

3. Cena usiugi obsimuje uDranko pooperacyjne !ub kcimeiz. 
4, Strony um;=w;aia sis. ze Zamawiaj^^y pokrywa 50% csn przedstawionych powyzej. nie wiecei jeanak mz 150,00 z\a 

5, Doiinansowanie ze sfrony Gminy Brudzew bedzie realizowane do wyczerpania dostepnycli srodkow iirianso'.vycii w raKu 

2019, i;. 3000,00 ztbrutio. 

6. V'/yptata wynagrodzenia na przedstawione powyzej czynnosci b^dzie nastepowac w lenninie do lO-go kazdego 

miesic^ca. Podsiawg wyplacenia wynagrodzenia przez Zamawiaji^cego bedzie report z wykonanycb czynnosci oraz 

faktura przedstawione przez Wykonawce w terminie do 5-go kazdego miesiqca. 

§ 3 

limowa zostala spo:z^dzona w 2 jednobrzmis^cych egzemplarzacn, po 1 dia kazdej ze Stron. 
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