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1．　　0ANEoFERENTA

l）Pe一nanazwaTowarzyStWoopiekinadZwierzetamiwPolsceoddzialwKoninie

2）FormapraWna‘Stowarzyszenie

3）NumerWKralOWymReJeStrZeSadowym：0000154454

4）DatawP－SudoKraJOWegOReJeStruSadowego：21・03・2003r・

5）NumerN－P‥665・26－13－565・numerREGON：00702566400180

6）DokIadnyadres・mieJSCOWOSeKonin－ul“Gajowa7a

gminaKonin，POWlatkoniliskilWOJeW6dztwowieikopolskie

7）TeIefon●63－243－80－38

e－malI堕すkonin㊥wp．pl

schroniskokonin＠pocztaOnet・pl

8）Nazwabankuir…merraChunku‥PKoBPoddziaiwKoninie851020274600003502

9）Nazwiska…IOnaOSdbupowain10nyChdoreprezentowaniaoferenta‘

KijakKinga－PrezesTOZolKonin

BoruczkowskaKarolina－SkarbnikToZoIKonin

lO）Nazwa．adresIte－efonkontaktowyjednostkiorganiZaCyjnejbezpoSredmowyko…JaCeJ

zadanie，OktOrymmowawofercIe

TowarZyStWoopiekinadZwierzetamiwPoisceoddziaIwKoninie1

62＿510Konin，ui，Gaiowa7a，

numerteiefonu63－243－80－38

11）OsobaupowaZr”0nadosk伽anlaWyJaSnIen－iuZuPeln－eridotyczacychofeny（nazwskoi

lmieOraZ…mertelefo…kontaktowego）

KijakKinga－PrezesTOZoIKonin・

telefon－605206558

12）PrzedmIOtdzia胤noScistatutoweI

a）．DzialalnoSCstatutowanieodpJatna

ceIamIPOdstawowymiTowarzyStWaOp－ek一nadZw－erZetam－WPoIscesa・

1DziaIanienarzeczhuma…tarnegOtraktowanIaZWlerZatllChposzanOWan－a－ObJeCia

ochrona10tOCZen－eOPleka；

2．Kszta的WanIeW－aSc－WegOStOSunkudozwIerZati
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3　DzIaIanienarzeczOChronySrodow－Ska；

4．DzIaIaInoSCinteMenCyJnaWramachobowlaZuiaCyChprZePiS6wprawapoprzezSciganIe

iuIaWnla…ePrZeStePStWPrZeCiWkozwierZetOmOraZrePreZentOWan－eWObecwymiaru

spraw－ed－iWOSclpraWZW－erZeClajakopokrzywdzonego・

TowarzyStWOOpiekinadZwlerZetamIPrOWadzidzIalanlaWZakresIe‘

l ZwalczanIaPrZelaW6wzneCan－aS－enadzwierzetamIidzialaniawichobrOn－e面es－enieim

pOmOCy，

2．Aktywnegodzia－aniawzakresleprZeStrZega…apraWZWierZat，

3SprawowanlanadzoruIkontro－inadprzestrzegan－emPrZePisOw－PraWWdz－edzlnie

ochronyzwierzat－SrodowiSka・WtymWSP的ZIa－aniezwはScIWymlinStytuCJamiwzakres－e

●　告笠謹書諾謹書黒岩Zakres’euJeWnlanlalSciganIaPrZeStePStW

5．WystepOWanieZiniCJatyWamIWZakresleWydawaniaprZePisdwdotyczacychprawzwierZat

orazwsp飢CZeStniCtWaWtWOrZenIuaktewprawnychztymzw－aZanyCh；

6．Prowadzenladzia，arlzmerZaJaCyChdozmn－eJSZanIaPOPuiacJibezdomnychzwlerZat：

7　ReallZaCjiprogramu－dentyflkacJl廿ejestracJ－ZWIerZatOraZPrOWadzenlaSkladowanlal

rozdzialumateriak5wmedycznychzwiaZanyChzochronazwlerZat・WtymidentyflkatorOwdo

znakowaniazwlerZat；

8．Tworzenieschron一Skd－abezdomnyChzwlerZatIprOWadzen－e－Chwewhsnymzakresie

orazdzIaIanlanarZeCZtWOrZeniaSChron－Skdiabezdomnychzw－erZqt－prOWadze…aichw

formieZieconeJ；

9．0rganlZOWanie－PrOWadzen－edzIa胤noScIWeterynaryJnei：

●　1。P。d。jm。WaniedziaIahpro個aktycznychwzakres－eOChronyzw－erZatOr鉦OChr0ny

SrodowISka．

llProwadzeniedzia胤noScipropagandoweJ－Wydawn一CZejwzakresieochronyzwlerZatOraZ

ochronySrodowISka．

12．ProwadzenieszerokieJdz副い05ciedukacyJneJWZakresieochronyzwierzatorazochr0ny

13．Wsp的racazinStytuCJaml0SwlatOWO一時ChowawczymlWZakres－eWyChowan－adzieCiI

mlodzIeZyWduchuhuman－tamegOStOSunkudozwIerZat・

14．Pop－era…ePraCnaukowo－badawczych・ktOlryChce－emieStOChronazwierZatiopiekanad

15PropagOWaniaIOrgan－ZOWaniaszkolerld－a－nSpektordwetatowych－SPO庇ZnyCh

TowarzyStWaOpieklnadZw－erZetami；

・∴十、
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16Wsp6IpracyzinStytuCiamiIinnymIOrganizacjam－SpOlecznym－ZaimujacymisIeOChrOna

SrodowiSka．awszczeg6InoSciochrOnaZWlerZat；

17．Wsp的racyzkraiOWmiiZagraniCZnymiimiedzynarodowym…StytuCJam10raZ

organizacJamiZaJmuJaCymiS－eOChronaZWlerZatiOChr0日aSrodow－Ska1

180rgan－ZOWanlaimPreZkuitura－no－rOZryWkowychceiempromocj。deiOChronyzwierzatIich

humanItarnegOtraktowa…aOraZPrOmOCjiideiochronySrodowiska・

19RatowniCtWaiOChronyiudnoSci

20．NaukI，edukaciiiWyChowania，

2lPodeImOWaniadz－a｝ahinnychn－ZWSZyStkieWyZeJWymlenione・SIuzacychochr0nie

zwIerZa白OChronleSrodowiska

b），DziaIaInoScistatutowaodplatna：

TowarzyStWOOpiekinadZw－erZetamiWPo～sceOddz－aIwKo…en－ePrOWadzi

dziaIainoSciodplatnej・

13）JeieIioferentprowadzidziaialnoSCgoSpOdarcza

a）NumerWpisudorejestruprZedsiebiorcdw－n・d・

b）przedmiotdziaIalnoScigospodarczej－n・d“

TowarzyStWOOp－ekinadZwierZetam－WPo－sceOddziaJwKoninien一ePrOWadz－

dzlalaInoScIgOSPOdarCZeJ

ii・嵩諾認諾慧諒諾捲器蒸器講書㍊NEJ

ReprezentanCITowarzyStWaOpIek一nadZwIerZetamiWPoIsceOddzIalwKoninie

dzia唾naPOdst馴ePe－nomocniCtWaudzieIonegoprZeZZarzadG伯wnyTowarzystwa

op－ek一nadZw－erZetamlWPo－scezs－edzibawWarSZaMe・ui・Noakowsk－egOl

（peJnomocnictwonumer15712013）・

iiI．　SZCZEGoLNYZAKRESRZECZOWYZADANiAPUBJICZNEGO

PRoPONOWANEGoDO

REALiZACJl

l．KretkacharaktelYStykaLZadaniapubiiczrlegO

prowadzenieSchron－SkadIaBezdomnyChZwIerZatpOIegaJaCena

a）spraWOWaniuCa－odoboweJOPiekinadzw－erZetamiiOblektemi

b）ZaPeWnIeniuOplekIWeterynaryJne」・

C）podeImOWanIudzIa－ah面e…enCy一nyChwodnleS－eniudozwierzatbezdomnych・

！図
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d）zapewn－eniucabdobowejopiekiWeterynaryjneiwprzypadkuzdarzeh

drogowychzudzIa－emzw－erZatdomowych・dz－k－Ch－tranSPOrtOWanyChzw－erZat

gospodarskiCh（ZgOdn－eZart・llapkt8ustawzdnIa21sierpnia1997rOkuo

ochroniezwierZatDz．U．22013roku poz856zpdZniejszymiZmlanami）・

e）posiada…uumOWyZIekarzemweteryna＝nareaIiZaCJeWymiem0negOZadania

（OkreSionegowpodpunkcie．．d’l）

f）utrzymywaniuCZyStOSciiporzadk…ateren－enaIeZacymdoschroniska；

g）zawarCiuum6wnadostaweenergIieIektryczneJ・WOdy・gaZu・WOZu

nieCZyStOSc巾ynnychlSta母Ch：

h）wykonywa…ZadahzgodnieZReguIaminemSchr0niskadIaBezdomnych

ZwierzatwKon一…eObowlaZuiaCymOdOl・12・2012roku・

i）kontynuowan－UakcIladopcyJnyCh，

J）kontynuowaniuprOgramuSteryIiZaCJiikastracjlZWlerZat：

k）konturowan－uPrOgramuCZipowaniaZWierZati

i）pozyskIWanIufunduszynafunkcJOnOWanieSchro…SkadlaBezdomnych

ZwIerZatWKonInie

2，0pispotrzebwskazujacychnakoniecznoScwykonaniazadaniapublicznegol

op－SichprzyczynorazskutkOw

schromSkodiaBezdomnychZwIerZatPrZyJmuierOCZnieponad500Porzuconychi

zagubiOnyChpsdwiOkoIo200kotOw常blymmuS－ZaPeWni〔schrOnieme・

wyzyw－enie．OPiekeweterynaryJnaiSZCZePieniaprzeciwchorobomzakaZnym・

steryllZaCJe－kastracJeOraZCZiPOWanieiAbyuniknaeprzepehieniawSchr0…Sku

konieCZneieStClag－eprzeprowadzan－eakcJIadopcyJnyCh

3・opisgrupyadresat6wzadaniapublicznego

MleSZkahcyKonlna．ktdrzyoczekuiabezpieCZehstwalZaPeWnienlaOpieki

bezdomnymzw－erZetOm●OSObyadoptuiaCePSylubkotyzeSchr0…Skadia

BezdomnychZwierzatwKo…ieOraZludz－e直drymIoszwlerZatnieJeStOboJetny

4，UzasadnieniepotrzebydofinanSOWaniazdotacjiinwestycjizwiazanychz

reaIizacjazadaJniapub－iczhegO，WSZcZegeInoScizewskazaniem，Wjaki

spos6bprzyczynisietodopodWyiszeniastandardureaIizacjizadania

DeklarowanaprzezMiaStOkwotadotacjiumoZllWiZatrudnienieOdpowiednio

przeszkol0negOPerSOne－uSchro…SkadIaBezdomnychZwierzatwKomme・atym

samympozwoIizapewnI〔caめdobowaop－ekezamieSZkuJaCymJeZWlerZetOmOraZ

pokryJekosztzuzyclaenerg一一e－ektryczne甲eZbedneJdooSw－etlenia一〇grZanIa

pomleSZCZehnaterenIeObiektuiwbudynkach・COWPNnIeZdecydowaniena

standardzyc－a－ZdrowIePOdopIeCZnyChSchron－Skaszczeg6両ewokresieJeSienno－

ZImOWym・

、一言
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5．1nformacja，cZyWC－aguoStatnich51atoferentotrzymaldotacjena

dofinansowanieinwestycjizwiazainyChzreaIizacjazadaniapublicznegoz

podanieminwestycji，ktbrezostaJydofinansowane・organukteryudzielii

dofjnansowaniaorazdatyotrzymaniadotacji・

2008－2013rok－COrOCZnadotacJaMIaStaKoninanaPrOWadzenieSchr0nISkadla

BezdomnychZwierZatWKonInie

2008rok－dotacJaZeStarostwaPow－atOWegOWKon一日一enaremOntbudynku・W

ktdrymprzebywaJaZWIerZeta・

2009i2010rok－dotaqazeStarostwaPow－atOWegOWKon面enaremOntboksdw

dIapsdwznaJChjacychsIeWSchroniskudiaBezdomnychZwierZatWKonInIe・

2011，201212013rok－dotacJaZeStarostwaPowiatOWegOWKon面enaochrone

zwIerZat．WtymOPieke－Pie－egnacJeOraZpOPraWeWa…kOwbytowychdlazwierZat

zn珂ujacychsiewSchronISkudIaBezdomnychZwierzatwKo…ei

6，ZakIadaneceiereaiizacjizadaniapublicznegoorazSpOS6bichrealizacJl

l．ZapewnIen－eCa舶Obowe－OPiekIZW－erZetOmPOrZuCOnymibezdomnympoprzez

。dlaw－anieiChzuIiCMiasta，ZaPeWnien一eSChromenIaIOPieki（Wtym

odpow－edniegOZywienia・SZybkieJdiagnostyki－SkutecznegoIeczeniaOraZ

nadzoru），

2．Zwiekszenie－10Sc－adopcJiiPOPrZeZC－ag－eprowadzenieakcJ－adopcyJnyCh・

3．ZmnieJSZen－eZJaWiskaniekontr0－0wanegorozmnaZaniasiezw－erZatldzIek－

przeprowadzaniustery－lZaC甲kastracj－ZW－erZat・kt6retrafI doSchroniSkaoraz

woInobytuJaCyChkotdwi

4．PodnIeSienieSwadomoScispo－eczneiWZakres－eWIaSciWegOPOStePOWania

czbwiekawobeczw－erZ車両OPrZeZ一一CZnekampan－eSPOlecznelhappenIn9時・

（minprzyiaczenieSiedoogdhopo－sklejakcJ主iZrywamyLahcuchy一言atakZe

poprzezakcjeedukacyJnePrZePrOWadzanewszkolachiPrZedszkoIach；

5．StworzenlePOZytyWnegOW－Ze…kuSchroniskadiaBezdomnychZwIerZatW

K0両eJakop－ac6wk－PrZyJaZneJZW－erZetOm血dziOm

7，MiejscereaIizacjizadaniapublicznego

schroniSkodIaBezdomnychZwierZatWKoninIeiM－aStOKonin

8，0pisposzczeg伽ychdziaiahwzakresiereaIizacjizadaniapubIicznege

l Ca伽ObowaopiekanadzwIerZetam－Zagubl0nym＝POrZuCOnyrni

a）WaSc－WePOJen－e（Sta囲OStePdowody）一iywIenie（ZapeWnienie

zbIlansowane WySOkoenergetyCZne－karmyorazStOSOWaniekarmy

dIetetyCZneJWPrZyPadkuzwierzatospeCjaInychpotrZebach

zywieniOWCh）；

b）Zapewn－enieodpowIedniegotraktowanIaZWierzatorazichwlaScIWa

segregacJenaWybIegaCh・WCe－uuniknieclaWaIkiwzaJemnyCh

pogryziehwSrOdzwIerZat：

蘭



Schromskuoraz

C）ZapewnienieCZyStOSciiporzadkuwSchronisku；

d）Zapewnien－ePraW－dめWeg0－0PtymaInegofunkcjonowaniaSchroniSka

poprzezwyodrebn一eniePOmieSZCZehfunkcyJnyCh・

e）PieIegnacJeIPrO個aktykeorazopiekeweterynaryJna・

f）Ca－Odoboweod－awian－ebezdomnychzwIerZatb－akaJaCyChsiePOuiicach

2　BieZaCeOg－asza…eZnaieziOnyChnaterenieMiaStamieSZkahc6w

schroniskanaforumadm一niStrOWanymPrZeZTOZo／Ko…

（tozkonin・fora・p一）oraznaPOnalachspoIeczn0Sciowych一一nnyChstronach

InternetOWyCh，WCeiuumoz一一WieniaW－aScicieiomodnalez－en－aZagub一〇nyCh

zwIerZatlubzachecen－adoadopcJL

3．PoszukiWaniedomdwadopcyJnyCh－ubtymczasowyChiatakZewimaInych

opiekundwdiapodopiecznychSchron－SkadlaBezdomnychZwierZatW

Kon面e：

a）KontynuaCIakampaniiadopc加ychzachecaIaCyChdoprZygarnIeCIa

zwIerZatZeSchrOniSka・

b）OrganiZOWanietzwDniOtwartychwSchronlSkupodczasobchoddw

SwiatOWegOTygodniaZwIerZat・

C）Wystawykotdw－PS6wzeSchronISka

d）09－aszanleZW－erZatnaforuminternetowymTOZ－WmedIaCh・na

ponalachspo－ecznOSc－OWyChorazwDz－enn－kuZachodnim・

4．Konty…aCJaakcj－Stery”zacjiikastracjlZWierZ卸prZebywaJaCyChw

wo－nobytuJaCyChkot6wzterenuMiastaKonIna・

5KontynuaCJaakcJiczipowaniazwIerZat

6KampaniesponsoringOWe‘

a）ZorganIZOWanIeWOkresieodstyczniadokwIetnia201310kuakqI

pozyskanIafunduszyztytuル1％podatkudochodowegoodos6b

fiZyCZnyChnarzeczOrga…ZaC陣OZytkupubiicznego；

b）OrganiZOWaniezbl6rekpub－iCZnyChnarzeczzwierZatZeSchroniSkadia

BezdomnychZw－erZatWKonIme：

C）WywieSZanieP－akatdw…γk－adan－eWmIeJSCaChpub”cznychmateriak5w

promuiaCyChSchroniskod－aBezdomnychZw－erZaWKoniniei

wskazuJaCyChnaJegOPOtrZeby；

d）Sprzedazgadzetbw”PrZyJaCielZwierZatl

e）Wsp61pracazIokalnymimedianW

f）Wsp的racazeSZko－ami・P－acbwkamioSwIatOWymlIkulturalnymi
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6，Harmorlogram

zatlaniepuI，liczne．℃a－izowanewokresieot－dniazawarciaumowydodDia31・03・2015roku 

PoszczegeInedziaIaniawzakresie 彦W&ﾖ也&V�黔ｦ�4ｦﾂ�（）‘ere ��V&匁逞��ﾖ薮B�

realizowancgozadaniapu師cznego ���7､7ｦVxｵ�逍6ﾈ�Gｦ�F��2�Odpo zakr zada 坊Gｦ��ﾆ逞ｦ�Gｦ��ﾆ�譁Wr�W&V�ﾆ率���6t���V$末7ｦ觀v��

ーCaIodobowaopiekanad ��ﾄ�F譁�ｦ�v�&6��Vﾖ���ーTOZo／Konin 一丁OZo／Konin 

zwierzetamiiobiektem （OdpowiednieZywienieipojeniei podejmowanIedziaぬh interwenCyJnyCh，ZapeWnienie opiekiweterynaryInejwtym kontynuacjaakcJisterylizacjii kastracJipsOwikot6W）0raZ kontynuowa…eakcjICZipowania psew ＿Odlawianiebezdomnych 芳�3��C�8�C#��W&�R�耳�ｦFF譁�ｦ�v�$6��Vﾖ���

zwierz卸ZuIicMiasta 芳�3��C�8�C#��W&�R�

一〇rganizowanieakcji ��ﾄ�F譁�ｦ�v�&6��Vﾖ���－TOZo／Konin 一丁OZo／Konin ーTOZo／Konin 

popu－aryzuJaCyChSchr0nlSko dIaBezdomnychZwierzatw Kon面eceiemznaiezienia nowychdomdwdIajak naJWiekszeJliczby POdopiecznych 芳�3��C�8�C#��W&�R�耳�ｦFF譁�ｦ�v�&6��Vﾖ���

ーWSp6Jpracaziokainymi mediamiceiemznaiezienia nowychdomdwdIajak nalWieksze川CZbyzwierzat przebywaJaCyChwSchr0nisku orazwceluuwraZllWienialudzi 芳�3��C�8�C#��W&�R�耳�ｦFF譁�ｦ�v�&6��Vﾖ��

nakrzywdyzwierZat －WSP6－pracazeSZkoJamii pIac6wkamioSwiatowo－ wychowawczymiikuIturaInymi 芳�3��C�8�C#��W$�R�
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7，ZakJadanerezuItatyrealizacjizadaniapublicznego

l．ZmnieJSZenie一一CZbyzwierzatprZebywaJaCyChwSchr0nisku；

2　ZmnieiSZenieZJaWiSkaniekontroiowanegorOZmnaZanlaSleZWierZati

3．ZmnIeJSZen－ei－CZbyporzucanych一maltretowanychzwlerZat；

4，WzrostIiCZbyzaczIPOWanyChpsdwnaterenieMiastaKo…ai

5　0graniczen－eiloSciZW－erZatblakajacychs－ePOui－CaChMiasta；

6．PoprawadobrostanuzwierzatprzebywaJaCyChwSchronlSku；

7．PodnieSienieSwIadomoSc－SPOleczneiWkwestilhumanltamegOtraktowania

zwIerZa白ZaPeWnieniaimOPtymainychwar…kdwbytowanIa；

8．PoprawnyWize…ekSchroniskadIaBezdomnychZw－erZatWKoninieJako

plac6wklPrZyJaZneIZWierZetOmiiudziOm・

IV，　KALKULACJAPRZEWIDYWANYCHKOSZTOWREALiZACJtZADANiA
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2，Zasobyrzeczoweoferentaprzewidywanedowykorzystanieprzyreaiizacjizadania

l．ProfesJOna一＝yChwytaks－uzacydoodlaw－an－abezdomnychzwIerZat

2．StrzelbaPalmera－PneumatyCZnaig－adkoiufowabrOhdIugadousypIan－aZWierza主

strzeIaJaCaZaStrZykiemzsubstancIauSyPiaJaC魯

3．ProfesJOnainenOSZeprZeZnaCZOnePrZedewszystk一mdIazw－erZat・ldbreulegly

wypadkomkomunIkacyJnym

4　10kIatekdlakotdw

5．3Komputery＋OSprZet

6．LadaPromocyJna

7　SamochdddostawczyFiatFIOrInO

8．8pryl〟atnyChsamochoddwcz10nk6wTOZ

pozycie1－7saw－asnoSclaTOZwPoIsce・OddzialwKonInie

圏



3．Dotychczasowe doSwiadczeniaw realizacjizadania pubIicznego podobnego

rodzaiu（Ze．WSkazaniem，kt6reztychzadahrealizowanebybIWeWSp61pracyz

administracJapu師CZna）

TowarzyStWOOpIekinadZw－erZetam－WPo－sceOddzialwKon－n－eOd1997rokuJeSt

admInIStratOremSchron－SkadIaBezdomnychZwierz卸WKoninle16iatkierowanla

schronISkiemPOZWO一一一OnamZdobyCogromnedoSwiadczen－eiwiedzewteJdzIedz面e・

obcujacnaCOdziehzezwlerZetam－POZnaliSmy－ChpotrzebyizachowaniaiWramach

dzlalahnarzeczZwierzatTOZo／Konin’

－nIePrZerWanle PrOWadz－akcJe adopcy一ne，Zmierzajace do znaIez－enia domew

podopieCZnymSchr0niSka

－ZaJmuJeS－eSOqa一一ZaCJaZWIerZatZnajduJaCyChsIePOdnaszaopIeka

－SZCZeg6lnietrudnymdou一〇ZenlaPSOmOraZnaleZacymdorasuznawanyCh za

agresywnezapewn－aPObytwoSrodkachszkoieniowych

－dbaoodpowiednie yW－en－eZWierzat（karmadobieranaJeSt一ndywiduaIniedoich

POtrZeb）

－WSP－era28spo－ecznych opiekundw kot6wwoinO bytuJaCyCh w dokarmianiui

zapewn一eniu ZW－erZetOm OP－ekl WeterynaryJneJ・a takze zapobieganiu

n－ek。ntr。iowanemurOZrOdowitychzezwIerZatPOPrZeZSterylIZaCIeIkastracJe）

TOZo／KonInStWOrZy－szerokorozbudowanadzia－alnoSelnspektoratu・WramaChktdreJ

uruchomIOny ZOSta－　caJodobowy teiefon aIarmowy（726189055）・Inspektorzy・

wolonta…SZe－PraCOWniCynieodpmniepe面aca10dobowedyzuru365dniwroku・

Aktuainie aktywnie dziaJa18一nSPektordw TOZ・kt6rzy poza nocnym－dyzurarrti

przeprowadzaJa Wizyty przed言POadopcyjne w ceIu zweryfikowanla LnformacJi

podanychprzezosobychcaceprzygamaCZW－erZe DodatkowoprZyJmuJaZgloszen－a

dotyczacezaniedbahiZneCa…aS－enadzwierZetam－iprzeprowadz的Inte…enCJena

prywatnychposesjachIWmleSZkamach

InspektorzyTOZczestoPOdeJmujawsp的racezeStrazaM－eJSkalWkt61ejasyScIe

PrZePrOWadzaJaintelWenCJe・

wartozwrOcieuwagenafakt，ZepraCOWnicySchron－SkadoskonaieznaJaPrZebywaJaCe

w nim ZWIerZeta，CO umOZiiwIa W庵ciwa segregacJe PSOWIZaPeWn－enieIm

bezp－eCZehstwa・a takze dostrzegan－e eWentuaInyCh zmian W ZaChowanIu

spowodowanychnpchoroba・Zn的moSezw－erZatulatw－ardwn一eZadopcIeiPOZWalaw

duとymstopniudobraepsadowymagarinowegowIaSciCieia－Wa…kdwiWJakICh

zwierZemlalobyprzebywa6

4．1mformacja，cZyoferentprzewidujez－ecierealizacjezaLdaniapubliczne90Wtrybie－

o kt6rym mowaWart・16“Ust“7ustawyZdnia24kwietnia2003roku o

dziaねInoScipoZytkupub－icznegoiowolontariatcie

oferentmezamIerZakorzystaCzpomocypodwykonaWC6W・

＼雨



OSwiadczamy，Ze：

1）Proponowane Zadanie PubI－CZne W CaIoSc一m－eSciS－eW Zakresie dziaIainoSci

POZytkupubi－CZnegOOferenta・

2）Wramachsk－adaneiOferO，prZeW－duiemyPObieranieOP胤Odadresatdwzadaniai

3）OferentJeStZWiaZanyninieiSZaOfertadodn－a31・03・2015rOku；

4）WzakresIe ZWlaZanym Z OtWartym konkursem ofert・Wtym Z grOmadzenIeml

przetwarza…emiPrZekazywan一emdanychosobowych・atakZewprOWadzaniemiCh

dosystemdwinformatycznych・OSOby・klbry℃htedanedotycza・ZIoZytystosowne

oswiadczeniaZgOdn－eZuStaWaZdnia29S－erPn－a1997rOkuoochroniedanych

osobowych（Dz・Uz2002rokuNrlOl，POZ・926zpdZnieJSZymIZmianamI）；

5）OferentSkhd如Cyn面eiSZaOfertenieZaIegazo咋CaniemnaIeZnoScIZtytuIu

zobowlaZaripodatkowych／Skぬdaknaubezp－eCZeniespoieczne・

6）DaneokreSbnewczeSc＝ofertysazgodneZKr到pWymReJeStremSadowym；

7）WszystkiePOdanewofercieInformacjesazgodnezaktuainymstanemprawymi

faJ（tyCZnym・

Z▲R乙ヽDODDZ山上，UTOZ
青書一山を

語
8着JuunnK

二つ▼LLC九位かつI‘こカ

的きめIti色之暢顔l慈龍‘…

ZA】議乙ADODDZnLUmDZ

灘鉦
（POdpisyosdbupowa細0nyChdosk－adaniaoSw－adczeriwol－Wimie…Oferenta）

Data20．11．2013roku

Za－acznlkI－eWentualnereferencJe：

1）AktuaInywyciagZKRS

2）PetnomOCniCtWOdoreprezentaCji

●　3）StatutTowarzyStWaOp－ek一nadZwierzetami

4）UmowaZ－ekarzemweterynariinazapew…e…eCaIodobowejopiekIWeterynaryJneJW

przypadkachzdarzerldrogowychzudziaLemzwierZatdomowych・dzikiChi

transportowanychzw－erZatgOSPOdarskich

5）UmowZOSObamiwyko…」aCymiOdstrzakw－erZat・bioracychudzialwzdarzeniach

drogowych

6）SprawozdaniemerytoryczneZa2012rok

7）Sprawozdan－efinansoweza2012rok

8）LIStaWO10ntariuszy

9）LIStaSPOlecznychopiek…6wkotdw

lO）LIStalnspektorOw－kserokopIeIegrtymacJ1

11）Kserokop－edokumentdwkadryrealizuJaCeJZadanie

V碑
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Adnotacjeurzedowe（niewypelniae）
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