
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzafltów 3 

tel./fax 22 735-65-82(85, 22 795-66-00 
NIP: 531-16-66-399, RGOP1: 013270471 

GK.271.ZO.15.2016 

GO. 6140. 47. 2016 Leoncin, dnia 10 listopada 2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Leoncin zwraca siq z pro~bq 0 zto±enie oferty cenowej na ,, Wytapywanie bezdomnych 

zwierzt z terenu gminy Leoncin oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku 

w troku 2017". Prowadzone postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieri publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), gdy± wartok zamówienia nie przekracza 

kwoty 30 000 euro. Zgodnie z dyspozycjq wynikajqcq z art. 4 pkt 8 ww. ustawy nie stosuje si 

w tym przypadku przepisOw powotanej ustawy. 

I. ZAMAWIAJlCY: 

Gmina Leoncin 

05-155 Leoncin 

ul. Partyzantów nr3 

II. Przedmiot I zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nastpujcych zada?i: 

1. wyfapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierzt do schroniska, 

2. prowadzenie obserwacji nowoprzyjtych zwierzt w okresie kwarantanny, tj. w cigu 

14 dni, 

3. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzt przebywajcych w schronisku, w cigu 

14 dni, p0 zakorIczeniu okresu kwarantanny, 

4. opieka nad zwierztami przyjtymi do schroniska i ich humanitarne traktowanie, 

5. zapewnienie pozywiania, artykutów sanitarnych, 

6. zapewnienie cafodobowego dozoru weterynaryjnego, 

7. prowadzenie dziataii majqcych na celu znajdowanie zwierztom opiekunów, poprzez 

ogfoszenia umieszczane na stronie internetowej schroniska, 

8. utrzymanie czystoci I porzdku w boksach I wybiegach schroniska, 

9. prowadzenie ewidencji zwierzt zgodnie z zacznikiem nr 3 do umowy, 

10. prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujcych, 

11. prowadzenie zabiegów Iekarsko- weterynaryjnych, 

12. przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego I weterynaryjnego, 

13. usuwanie zwfok padfych i poddanych eutanazji zwierzqt w schronisku oraz 

sporzqdzenie stosownego protokótu, którego wzOr stanowi zatcznik nr 4 do umowy. 

Wy{apywanie I opieka nad zwierztami w schronisku dia zwierzqt musi odbywa6 si 

zgodnie z postanowieniami: 

1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 

z pón. zm.), 

2. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób 

zakanych zwierzqt ( Dz. U. 2014 r. poz. 1539) 

3. ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci porzdku w gminach 



(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 

4. rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegófowych wymagari weterynaryjnych dia prowadzenia schroniska 

dia zwierzt (Dz. U. Nr 158. poz. 1657 ze zm.), 

5. rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych I Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 

r, w sprawie zasad I warunków wyfapywania bezdomnych zwierzt (Dz. U. Nr 116, 

poz. 753). 

Ponadto wytapane I przyjte zwierzta bezdomne bqdq przebywafy w schronisku dia 

zwierzt do czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu wtacicieIowi na podstawie 

protokofu stanowicego zatcznik nr 1 do umowy. 

Wykonawca kademu z{apanemu zwierzQciu zafozy kartq informacyjnq zawierajcq 

szczeg6towq charakterystykq przyjçtego do schroniska zwierzcia, przebieg jego pobytu w 

schronisku stanowiqcq zafqcznik nr 2 do umowy. 

III. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie siq kierowal przy wyborze 

oferty: 

Przy wyborze alert Zamawiajcy bdzie siq kierowat nastpujcymi kryteriami: 

1 kryterium: cena - waga 100% 

Sposób oceny ofert: 

C (cena oferty) = najni±sza cena tczna sporód ztozonych ofert cenq fqcznq oferty badanej x 100 

p kt. 

Wybrany wykonawca jest zobowizany w dniu podpisania umowy (umowa stanowi 

zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego) okaza: 

- aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dia bezdomnych zwierzt zgodnie 

z art. 7 ust 1 pkt 4 z zastrzeeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. 

o utrzymaniu czystoci I porzqdku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250), 

- aktualna decyzja powiatowego Iekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi 

weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 

llmarca2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakainych zwierzt 

(Dz. U z 2014 r., poz.1539.) 

- aktualne zawiadczenie o wpisie dzia{anoci do krajowego rejestru dziaaInoci 

gospodarczej oraz o nie zateganlu z ptatnociami podatku z tytu{u prowadzonej 

dzia{atnoci w Urzdzie Skarbowym. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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V. Miejsce i termin ziozenia oferty cenowej: 

Ofertq cenow (zatczniki nr 1 I nr la) naley zlo2y6 w zamknitej kopercie 

(zapiecztowanej w sposób gwarantujcy zachowanie w poufnoci jej trek oraz 

zabezpieczajcej jej nienaruszaInoc) do dnia 25.11.2015r. do godz. 15:15 (liczy siq data 

wplywu) w siedzibie Zamawiajcego przy. ul Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 8 

(sekretariat Urzçdu) z dopiskiem ,, Wykipywcznie bezdomnych zwierzqt z terenu gm/ny 

Leoncin oraz umieszczanie I sprawowanie nad n/mi opieki w schronisku w roku 2017". 

Oferta musi by6 podpisana przez osobq upowanionq do reprezentowania firmy. 

VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Wszelkich szczegOfowych informacji na temat zadania udzieli Pani Teresa Mikuiska 

Nr tel. (22) 785 65 82 wew. 22 

VII. Zalqczniki 

-Formularz oferty, 

- zalqczniki cenowe do oferty nr 1,nr la 

- Projekt umowy - zaIcznik nr 2. 

- za{czniki do umowy nr 1, nr 2,nr 3 I nr 4 

Zamawijqcy 

Adam Mirr,jI Krrrn,cr' 
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Pieczqtka wykonawcy/Iidera 
	

Zatcznik nr 1 
wykonawców wystpujcych wspólnie 

Tel./fax 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) 

1. SKLADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamOwienia w zakresie okreIonym w zapytaniu 

ofe rtowym. 

2. OWIADCZAM, ze zapoznalem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w 

zapytaniu ofertowym i akceptujq je oraz 2e zdobyem/am konieczne informacje potrzebne do 

prawidtowego przygotowania oferty i zobowizuje siq w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Za mawiajcego. 

3.OFERUJk realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w 

zaproszeniu do sktadania oferty cenowej, tj. 

a) jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku powyiej 3 m-cy) wynosk bdzie .....................zi 

(s{ownie.  ........................................................................................... ) /lszt./netto, 

b) jecinorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku do 3 m-cy) wynosid bdzie .....................zi 

(s{ownie.  ........................................................................................... ) /lszt./netto, 

c) koszt wykonania usfugi sterylizacji wynosk bdzie .....................zf (stownie: 

........................................................) /lszt./netto, 

d) koszt wykonania usfugi czipowania zwierzt wynosk bdzie .....................zi 

(stownie ...........................................................................................) /lszt./netto, 

e)koszt 	wykonania 	ustugi 	odtowienia 	zwierzcia 	wynosk 	bdzie 	.....................zi 

(stownie. ...........................................................................................) /lszt./netto, 

Cena netto razem a + b + c + d + e 	 zi 

Podatek VAT w wysokoci .............% co stanowi kwot .......................................zt 

Cena brutto podlegajqca ocenie (a + b + c + d + e) ................................................................. zt 

dnia ......................... 
(podpis osoby uprawnionej do sktadania 

owiadczeYi woli w imienlu wykoriawcy z piecztk) 
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Zalftcznik Nr la 

(miejscowoé i data). 

Oferta cenowa 
na ,,opiekç nad odlowionymi zwierzçtami, odlowienie, transport, 

sterylizacjç i kastracjç w schronisku" 

Lp Element uslugi Cena Iloé jednostek * Wartoé 
jednostkowa (kol. 3x kol. 4) 
netto  

I 2 3 4 5 
1.  Opieka nad odlowionym do 30 szt. x 365 dni 
- schroniska zwierzçciem (1 szt. za  dobç)  
2.  Odlowienie zwierzt 30 razy 

Za wyjazd  
3.  Transport (dojazd do miejsca 

odlowienia i powrót do 1000 km 
- schroniska za 1 km 
4.  Sterylizacja 15 sztuk 

Srednia za 1 szt. 
5.  Kastracj a 15 sztuk 

Srednia za 1 szt. 
6.  Za1oenie mikrochipu za 1 szt. 30 sztuk 

- Razem x x 

Kwota netto do zapytania ofertowego w ziotych............................ 

Do tej kwoty naliczany jest 23% podatek VAT 

Kwota brutto do zapytania ofertowego w zlotych............................ 

*Wskazane i1oci sq, szacunkowe, rozliczanie nastqpi wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych 
poszczegolnycli uslug. 



Zaqcznik Nr 2 

GK.272. 	.2016 

Umowa Nr /201. 

zawarta w dniu .... grudnia 2016 r. w Leoncinie pomidzy: 

Gminq Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowan przez: 

Wójta Gminy Leoncin - Adama Mirostawa Krawczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Mar11 Jolanty Zalewskiej 

zwanym w dalszej treci umowy ,,Zamawiajcym" 

NIP: 531-16-66-399; REGON 013270471 

a Schroniskiem dia Bezdomnych Zwierzt ....................................................................................................... 
zsiedzib .................................................................................................. 
NIP .................................................... ; REGON ............................................................................ 
reprezentowan przez Pani / Pana ......................................................................... WacicieIk/Ia tego Schroniska 

zwanq w dalszej treci umowy ,,Wykonawcq". 

Zgodnie z wynikiem postpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie I wybranej oferty, bdcej integralnq czqgciq umowy, zostata zawarta umowa 

nastpujcej treci: 

§1 

Przedmiot umowy 

I. Zamawiajqcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie poIegajce na 	odtawianiu 
bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin, w tym zwierzqt uczestniczcych w kolizjach drogowych 

I przewiezienie ich do Schroniska, w którym zwierzq zostanie objte opiekq weterynaryjn, zgodnie 

z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 

1.Odawianie zwierzqt odbywa6 siq bQdzie na warunkach okreIonych w zezwoleniu na 	prowadzenie 
dzia{alnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, wydanym przez Wójta Gminy Leoncin. 

2. Usfuga bdzie wykonywana niezwfocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajcego lub wfaciwej Komendy 
PoIicji, jednak nie póniej ni± w terminie 48 godzin od momentu przyjcia zgfoszenia. Termin ten mote by 

zmieniony P0 wczeniejszym uzgodnieniu tego z przedstawicielem Zamawiajcego I za zgodq ka±dej ze stron. 

3. Usuga odtowienia zwierzt uczestniczcych w kolizjach drogowych bQdzie wykonywana niezw{ocznie 

na ziecenie przedstawici&a Zamawiajcego lub wfaciwej Komendy Policji, jednak nie póniej ni2 w czasie 
2- 3 godzin od momentu przyjcia zgtoszenia. 

II. Zamawiajcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie poIegajce na przyjciu 

I utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin w zakresie: 

1. Przejcia dalszej doywotniej opieki nad przyjQtymi zwierztami z terenu gminy Leoncin I ponoszenia 

we wtasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszelkich zabiegów do momentu zejcia 

9miertelnego lub adopcji przejtego zwierzcia z zastrze±eniem, 2e zwierzta pozostajq w$asnoci 

Zamawiajcego, który wyraa zgodQ na ich adopcj. 

2. Zapewnienia w{aciwych pomieszczeñ oraz warunków bytowania dia zwierzqt, które bqdq przebywa 

w Schronisku, przez co rozumie siq równie± trzymanie w pomieszczeniach umoIiwiajcych swobodne 

poruszanie siq zwierzqt. Zaznacza siq równie±, ze w Schronisku naIey przestrzegad zasady wydzielania 

pomieszcze6 dia zwierzqt agresywnych I chorych oraz pomieszczeri do kwarantanny. 

3. Zapewnienia zwierztom wystarczajcej iIoci karmy I staego dostpu do wody wedlug obowiqzujqcych 

norm. 

4. WszczepIenia mikroczipów sfu±cych do identyfikacji zwierzcia oraz wprowadzenie danych 

do ogólnopolskiej bazy danych z zastrzezeniem, 2e w przypadku adopcji, 9mierci naturalnej lub eutanazji 

zwierzcia, dane w bazie zostanzi zaktualizowane. 

5. Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukom bytujqcym i nowo przyjtym do 



Schroniska z wy{qczeniem zwierzqt, Co do których Iekarz weterynaril wyda zawiadczenie o nie 

wykonywanlu tego zabiegu. 

6. Wykonania obserwaCji zwierzCia CO do którego istnieje podejrzenie o zaraenie wCiekIiznq w przypadku 

poksania Cztowieka lub zwierzCia. 

7. Zapewnienia zwierzQtom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowizujqCymi w tym zakresie przepisami oraz 

w rozumieniu niniejszej umowy przez CO rozumie sic: 
1) kontrolq stanu zdrowia; 

2) profilaktykq I Ieczenie; 

3) zwalCzanie paso±ytów wewntrznyCh i zewntrznyh; 

4) szCzepienie przeCiwko wCiekIinie; 

5) poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjtyCh zwierzqt; 

6) usypianie IepyCh miotów oraz zwierzqt nieuleCzalnie Chorych; 

7) sterylizacjq I opiekq medyCzn P0 zabiegu; 

8) utylizaCjQ pad{ych w sChronisku zwierzt, zgodnie z obowizujCymi przepisami. 

8. Utrzymania psów do momentu adopCji, smierCi lub eutanazji w przypadkaCh okreIonyCh odrbnymi 

przepisami. 

9. Umieszczanie na wtasnej stronie internetowej przyjtyCh zwierzqt do SChroniska pochodzqCyCh z gminy 

LeonCin z opisem zwierzCia zawierajCym nr ewidenCyjny I nr mikrochipu z podaniem nazwy, piCi I rasy. 

W przypadku adopCji lub mierCi w tym 9mierci przez eutanazj, konieCzne jest udokumentowanie tego 

zdarzenia poprzez przekazanie do UrzQdu Gminy fotografli zwierzCia I zawiadCzenia Iekarskiego lub 

przekazanie kopii umowy adopCji z fotografiq zwierzCia do Urzdu Gminy, wraz z miesiCznym 

sprawozdaniem. 

10. Wykonawca zobowiqzany jest do dostarCzania miesiCznego roztiCzenia stanu zwierzqt przyjtyCh z terenu 

Gminy Leoncin I przebywajqCyCh w Shronisku wraz z iCh fotografiami, opisem nazwy i pfti oraz z numerem 

ewidencyjnym i nr mikrochipu identyfikacyjnego tyCh zwierzqt. 

11. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych zadati wynikajqcych z niniejszej umowy. 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zrealizuje zadania objte przedmiotem umowy w terminie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 
31.12.2017 r. 

§3 

Wynagrodzenie 

Za wykonanie us{ug bdCyCh przedmiotem niniejszej umowy tj. 

1. Odfowienie zwierzcia oraz transport do SChroniska Wykonawcy przys{uguje wynagrodzenie w kwocie 

zi netto (stownie.  .............................................................................. ztotych ................................ groszy) 
netto. 

2. PrzyjCie zwierzcia w wieku powy±ej 3 m-y i utrzymanie go w SChronisku, Wykonawcy przystuguje 
wynagrodzenie 	w 	kwoCie 	...................................................................... zi 	netto 	(stownie: 

.............................................. ztotych ................................................................. groszy) netto. 

3. WszCzepienie zwierzCiu mikrochipu, Wykonawcy przys{uguje wynagrodzenie w kwoCie 
.................................... zi, (stownie: .................................... ziotych .................................... groszy) 

netto. 

4. SterylizaCja suki lub psa, IeCzenie + opieka p0 zabiegu w SChronisku, Wykonawcy przysuguje 

wynagrodzenie 	w kwoCie ............ netto (stownie: ............................... zotych ......................... groszy) 
netto. 

5. PrzyjCie zwierzCia w wieku do 3 m-y I utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy przys{uguje 

wynagrodzenie 	w kwoCie ................... zt netto (s{ownie: .................................... ziotych ........... groszy 
/netto). 
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6. Przyjcie zwierzcia tymczasowo (np. psa od osoby czasowo aresztowanej) I utrzymanie go w Schronisku, 

bez zabiegów sterylizacji, Wykonawcy przysuguje wynagrodzenie w kwocie ......... zf / za 1 dob/ brutto 

(s{ownie.  ................... ztotych za dob /brutto). 

7. Do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 I 5 doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie 

z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. 

8. Zamawiajcy nie ponosi ±adnych dodatkowych kosztów, poza okreIonym w § 3 ust. 1, 2, 3,4,5 I 6 

wynagrodzeniem za zwierzta przyjte I przebywajce w Schronisku Wykonawcy, nawet w przypadku 

czasowego albo staego zamknicia lub Iikwidacji tego Schroniska. 

9. Faktury bqdq wystawiane przez Wykonawcq jednorazowo, p0 zakoiiczeniu kadego miesica do 10 dnia 

kadego miesica, p0 wykonaniu I odpowiednim udokumentowaniu wykonanych uslug, a szczegóInoci 
zgodnie z wymogami okrelonymi w § 1 rozdziat .11. pkt. 9 I 10 I § 3 ust. 1, 2, 3 ,4, 5 I 6. 

10. Wszelkie p{atnoci na rzecz Wykonawcy bqdq dokonywane (po udokumentowanlu ustug) w formie 

przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy, w Banku .................................................................... 

........................w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidowo wystawionej Faktury VAT. 

11. Za datQ zaptaty Strony bqdcl traktowaty datQ obciq±enia przez bank kwotq przelewu rachunku 

Za mawiajcego. 

12. W przypadku niezrealizowania ptatnoci w ustalonym terminie Wykonawca obciy Zamawiajcego 

odsetkami ustawowymi za zwfokQ. 

§4 

Rozwizanie umowy 

1. Umowa mo±e byd rozwiqzana przez ka2dq ze Stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z 

zachowaniem 	3-miesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiqca 

kalendarzowego nastpujcego P0 miesiqcu, w którym wypowiedzenie zostato ztoone. 

2. W razie nienale±ytego wykonania umowy przez Wykonawc, a w szczegóInoci nie zapewnienie zwierztom 

wtaciwych warunków bytowania lub braku nale±ytego udokumentowania wykonanych ustug, Zamawiajcy 

moe rozwiqzad umowq ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zamawiajcy mote odstqpi6 od umowy, jeeIi powemie wiadorno96 o tym, e: 

1)Wykonawca utracif uprawnienia do wykonywania dziataJnoci bdqcej przedmiotem umowy; 

2)Wykonawca znajduje siq w stanie zagraajcym niewyptacaInociq lub przechodzi w stan Iikwidacji 

w celach innych nii przeksztafcenia przedsibiorstwa lub potczenia siq z innym przedsibiorstwem; 

3)Zostato wszczte wobec majqtku Wykonawcy postçpowanie egzekucyjne lub zabezpieczajce w takim 

zakresie, 2e uniemoIiwi to reaizacj Umowy; 

4) wystpity okoIicznoci powodujce, ±e wykonanie Umowy nie ley w interesie publicznym czego nie 

mo±na byto przewidzied w chwiIi zawierania Umowy; 

5)Wykonawca nie rozpoczt realizacji ustugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania przez Zamawiajcego ztoonego na pigmie; 

6)Wykonawca przerwat realizacjq ustugi bez uzasadnienia I przerwa trwa dtuej ni± 14 dni; 

7)Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeie6 ze strony Zamawiajcego nie 

wykonuje ustug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiqzywania 

umowne. 

4. Prawo do odstqpienia od umowy, o którym mowa w ust.3 mote by6 wykonane w terminie 1 miesica od 

dnia zaistnienia okoIicznoci uprawriiajcych do odstqpienia od umowy. 

§5 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiajcy dopuszcza zmian postanowieri zawartej umowy w nastpujcych przypadkach: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy je±eIi koniecznog6 przedtuenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy bdzie spowodowana przyczynami niezaIenymi od Zamawiajcego oraz od 

Wykonawcy, przy czym kada ze stron w terminie 14 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugq 

stronq o ich zaistnieniu; 
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2) Zmiany powszechnie obowizujcych przepisów prawa w zakresie majcym wptyw na reaIizacj 

przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT. 

2. Dokonanie zmian, 0 których mowa w ust. 1 wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewanod, za 

wyjtkiem zmian w wysokoci stawki podatku VAT, kt6rq to zmiana nastpuje z dniem wprowadzenia nowej 

stawki przez przepisy prawa powszechnie obowizujqcego. 

§7 

Postanowienia koiicowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewanoci. 

2. w sprawach nieuregu Iowa nych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bdq przez Sd rzeczowo wtaciwy dla 

Zamawiajcego. 

4. UmowQ sporzdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dia Zamawiajcego I jeden dia 
Wykonawcy. 

Zamawiajcy 
	

Wykonawca 

al 



Zalftcznik Nr 1 
do umowy 

Protokól przekazania psa 

1. Data ............................................................... 

2. Imiç, nazwisko i adres osoby przekazujcej psa 

3. Imiç, nazwisko i adres osoby odbierajjcej psa 

4.Opis psa: 
- gatunek ............................................. 
-wiek 
-pleé 
-maó 
- oznakowanie ...................................... 

5. Dane dotyczce kwarantanny 

6. Dane dotyczqce przeprowadzonych szczepieñ i zabiegów weterynaryjnych 

Przekazujcy 	 Odbierajcy 



Zalftcznik Nr 2 
do umowy 

Karta informacyjna 

1. Data ................................................................... 

2. Pies 
- pleó 
- szczeniak 

3.Opis psa: 
gatunek 

-wiek 
-plea 
-maé 
- oznakowanie (czip) 
- zdjçcie 

4. Dane dotyczce kwarantanny 
- data przyjçcia psa .............................................................. 
- data zakoñczenia kwarantanny.......................................... 
- nr czipu ............................................................................. 

5. Zalecenia lekarza weterynarii. 

6. Dane dolyczqce jednostki oddajqcej zwierzç. 

podpis 



Zalftcznik Nr 3 
do umowy 

Ewidencja przyjçtych do schroniska zwierzt 
rok ................................. 

Lp Data 
przyjçcia 

Nr 
czipu 

Maé P1cc Wiek Adopcja 
data 

Uwagi 
zgon/eutanazj 

a 

Dane 
doprowadz 

ajgcego 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
8 
9 

10  
11 
12 
13  
14  
15  

podpis 



Zalqçznik Nr 4 do umowy 

Protokól upadku/eutanazji 

1. Data ................................................................... 

2. Nr czipu psa 

- pleó........................................................................ 
- szczeniak ................................................................... 

3. Opis zwierzçcia: 

- gatunek .............................................. 
-wiek 
-plea 
-maó 
- oznakowanie (czip)...................................... 

4. Przyczyna upadku /eutanazji bylo: 

-inne............................................................................ 

5. Sekcja tak/ lie 

6. Wyniki sekcji 

7. Zahczniki - zdjçcia tak / nie 

- i1oó zdjçó.............................. 

podpis lekarza weterynarii 


