Umowa nr RSG.6140.3.2021
Zawarta w dniu 13 maja 2021r. pomiędzy:
Gminą Brudzew z siedzibą w miejscowości Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON:
311019409 reprezentowaną przez Pana:
Cezarego Krasowskiego — Wójta Gminy Brudzew
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gedomskiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
spółką „VET-LECZNICA BRUDZEW PIOTR KWIECIŃSKI & ADAM KWIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA" z siedzibą w
Brudzewie, ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew, KRS: 0000547080, NIP: 6681970291, REGON 36095533200000,
reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Spółce przez Pana Piotra Kwiecińskiego,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na: sterylizacji i kastracji psów
na terenie gminy Brudzew, należących do mieszkańców gminy Brudzew.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy od dnia 13.05.2021r.
do dnia 31.12.2021r.
§2
1. Cennik usług:
1) Sterylizacja suki, kastracja psa — do 35 kg: - 200,00 zł
2) Sterylizacja suki, kastracja psa — powyżej 35 kg: - 250,00 zł.
2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 8%.
3. Cena usługi obejmuje ubranko pooperacyjne lub kołnierz.
4. Strony ustalają, że Zamawiający pokrywa 50% cen ujętych w §2 ust. 1 pkt 1) i 2), jednak nie więcej niż 150,00 złotych
na psa.
5. Dofinansowanie ze strony Gminy Brudzew będzie realizowane do wyczerpania dostępnych środków finansowych
w roku 2021 tj. 3.000,00 złotych brutto.
6. Wypłata wynagrodzenia za czynności o których mowa w §1 ust. 1 będzie następować w terminie do 10-go każdego
miesiąca. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie raport z wykonanych czynności oraz
faktura przedstawiona przez Wykonawcę w terminie do 5-go każdego miesiąca.
3
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.
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