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Proponujemy zawarcie umowy dotyczącej wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu Sulejówka i przewożenia ich do schroniska.

Zwierzęta będą wyłapywane tylko w sposób humanitarny przy pomocy
obróżki i smyczki, pętli dla psów, lub w razie konieczności przy pomocy
pneumatycznego zdalnego podania środka uspokajająco- usypiającego.

Do przewozu psów będą używane przystosowane pojazdy.
Psy po złapaniu trafią do Przychodni Weterynaryjnej w Wołominie przy ul.

Sikorskiego 97 gdzie zostaną każdorazowo zbadane przez lekarza weterynarii, w razie
potrzeby leczone, będą poddane szczepieniom profilaktycznym i p-ko wściekliźnie, w
przypadkach podejrzenia o ugryzienie psy będą podlegały obserwacji w kierunku
wścieklizny. Bezdomne suki i agresywne psy będą podlegały sterylizacji.

Następnie bezdomne zwierzęta będą trafiały do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Celestynowie lub do przytuliska Barnaba w Nowej Wsi, z którymi mamy
podpisane bezterminowe umowy o przyjmowaniu bezdomnych zwierząt.

Każdemu bezpańskiemu psu szukamy nowych właścicieli.
Proponujemy należność za w/w czynności 1000 zł brutto za l psa lub ryczałt

miesięczny óOOOzł.



Wołomin, 18.10.2007

Umowa

Dnia 18.10.2007 zawarto umowę pomiędzy Markiem Klamczyńskim właścicielem
firmy - Usługi Weterynaryjne w Wołominie 05-200 ul. Sikorskiego 97 nip 125-006-44-44,
a panią Wiesławą Ewą Biedrzycką właścicielką Przytuliska Dla Bezdomnych Zwierząt
Barnaba 05-660 Warka Nowa Wieś 65 nip 525-134-08-88 dotyczącą przyjmowania do
przytuliska bezdomnych psów przywożonych do Przychodni Weterynaryjnej w Wołominie.
Bezdomne psy trafiające do przytuliska będą traktowane zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz będą im szukani nowi właściciele.
Umowa została zawarta bezterminowo z możliwością wypowiedzenia w terminie jedno-
miesięcznym.
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Celestynów, 01.09.2008

Umowa

Dnia 01.09.2008 zawarto umowę pomiędzy Markiem Klamczyńskim właścicielem
firmy - Usługi Weterynaryjne w Wołominie 05-200 ul. Sikorskiego 97 nip 125-006-44-44,
a Społecznym Schroniskiem dła Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3
05-430 Celestynów - dotyczącą przyjmowania do Schroniska bezdomnych psów
przywożonych do Przychodni Weterynaryjnej w Wołominie.
Bezdomne psy trafiające do Schroniska będą traktowane zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz będą im szukani nowi właściciele.
Umowa została zawarta bezterminowo z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron
w terminie trzymiesięcznym.
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