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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2018r.                  

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Wójt Gminy Smyków 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: 

 

1. Informacja o Zamawiającym  
Gmina Smyków 

Smyków 91 

26 – 212 Smyków 

NIP 658 19 39 608 

Tel/Fax. (41) 37 39 181; e-mail:sekretariat@smykow.pl 

 

„Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym  zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

gminy Smyków w 2019r.” 

 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług z zakresu opieki weterynaryjnej 

nad zwierzętami: 

 

a) psami i kotami bezdomnymi, które są chore, ranne i poszkodowane w wypadkach 

bądź innych zdarzeniach losowych, 

b) kotami wolo żyjącymi, które są ranne i poszkodowane w wypadkach bądź innych 

zdarzeniach losowych, 

c) kotami wolno żyjącymi, które wymagają leczenia lub przeprowadzenia zabiegów 

sterylizacji i kastracji. Zwierzęta przyjmowane będą do zakładu leczniczego na 

podstawie aktualnego zgłoszenia wydanego przez Wójta Gminy Smyków, 

d) psami  i kotami mającymi właścicieli w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji                 

i kastracji. Zwierzęta przyjmowane będą do zakładu leczniczego na podstawie 

aktualnego zgłoszenia wydanego przez Wójta Gminy Smyków, 

 

2. Zwierzęta mogą być dostarczone do zakładu leczniczego dla zwierząt przez 

Zamawiającego, mieszkańców, Policję lub inne służby. 

3. Zakład leczniczy prowadzi dokumentację lekarsko- weterynaryjną i ewidencję leczenia 

zwierząt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest udzielić poszkodowanemu w wypadku zwierzęciu 

pierwszej pomocy ( zabiegi ratujące życie) i w możliwie jak najkrótszym czasie uzgodnić 

telefonicznie z Zamawiającym dalsze postepowanie. 

5. Zwierzętom poszkodowanym w przypadkach zdarzeń drogowych Wykonawca udziela 

pomocy przyjeżdżając na miejsce zdarzenia ( jeśli jest zagrożenie życia) lub przyjmuje do 

zakładu leczniczego dla zwierząt, dostarczone przez Policje lub inne służby. 

6. W przypadkach nagłych po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego przez pracownika 

Urzędu Gminy w Smykowie, Policji lub innych służb , lekarz weterynarii o każdej porze doby 

podejmie natychmiastowe działania ratujące życie zwierzęcia. 

7. Przewidywane usługi weterynaryjne objęte zapytaniem ofertowym zostały szczegółowo 

wymienione w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  
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3. W ramach świadczenia ww. usług Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1. Używania własnych urządzeń i środków do wykonywania przedmiotu zamówienia; 

2. Prowadzenia na bieżąco wykazu wykonanych zabiegów; 

3. Stałego współdziałania z przedstawicielem Zamawiającego, koordynującym 

i nadzorującym realizację przedmiotowego zadania 

 

4. Informacje uzupełniające:  
 

1. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznych ilości wykonanych usług 

weterynaryjnych. 

2. Faktury będą płatne przelewem, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

3.  Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn zm.) 

4. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

VI. Ocena złożonych propozycji cenowych. 

 

Podstawowym kryterium oceny i wyboru propozycji cenowych będzie najniższa cena 

zaoferowana przez Wykonawcę – 100 % cena 

Cena zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie 

zmianie przez cały okres realizacji zadania. 

 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 

Propozycje cenowe można składać w następujący sposób: 

1.drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@smykow.pl lub  

2.faksem (41) 3739181 lub 

3. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26 – 212 Smyków w kopercie 

z napisem „Świadczenie usług weterynaryjnych,  w tym  zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

gminy Smyków w 2019r..”  

 do dnia 07.12.2018  roku, w Urzędzie Gminy Smyków, Smyków 91,  26 – 212 Smyków 

(Sekretariat) – do godz. 15:30 . 

 

mailto:sekretariat@smykow.pl
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Wykonawcy o dokonanym wyborze zostaną poinformowani przez Zamawiającego 

telefonicznie lub w formie pisemnej.  

 

VIII. Warunkiem uczestnictwa w w/w postępowaniu jest: 

 

1. złożenie oferty na załączonym formularzu  załącznik nr 1; 

2. dołączenie do oferty oświadczenia załącznik nr 2; 

3. dokument potwierdzający, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza 

weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez 

okręgową radę lekarsko-weterynaryjną; 

4. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                  

6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

 

Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 

wymagających będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia 

wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy. 

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami  

 

-    Beata Jarzyńska, tel./fax (41) 37 39 181 

 

X. Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1  Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

 

 

Smyków, dnia 29.11.2018r. 

                                                                                                Zatwierdzam:  
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Załącznik nr 1- oferta 

……………………………………… 

 

………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na „świadczenie usług weterynaryjnych, w tym  

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                   

z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2019r.” wykonanie zamówienia: 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

 

L.P. Nazwa Szacunkowa 

ilość  

Cena jednostkowa 

netto  

Cena jednostkowa 

brutto  

Wartość brutto    

(cena jedn. x ilość) 

pies  kot pies kot pies kot pies kot 

1. Uśpienie ślepego miotu 

zwierząt (do 5 szt.) 

1 2       

2. Uśpienie ślepego miotu 

zwierząt ( powyżej 5 szt.) 

1 1       

2. Sterylizacja ( do 10 kg) 5 5       

3. Sterylizacja                      

( powyżej 10 kg) 

5 5       

4. Kastracja ( do 10 kg) 2 2       

5. Kastracja                    

(powyżej 10 kg) 

2 2       

6. Wszczepienie mikroczipu 

identyfikacyjnego 

10 -       

7. Wyjazd do wypadku                 

w którym poszkodowane 

jest zwierzę, udzielenie 

pierwszej pomocy, w tym 

ewentualny transport 

zwierzęcia do zakładu 

leczniczego dla zwierząt.  

1 1       

8. Opieka + leczenie 

zwierzęcia potrąconego   

w wypadku drogowym w 

zakładzie leczniczym  – 

koszt 1 doby 

1 1       
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L.P. Nazwa Szacunkowa 

ilość  

Cena jednostkowa 

netto  

Cena jednostkowa 

brutto  

Wartość brutto    

(cena jedn. x ilość) 

pies  kot pies kot pies kot pies kot 

9. Szczepienie przeciw 

wściekliźnie  

- 5       

10. Szczepienie przeciw 

wirusowym chorobom 

zakaźnym 

- 5       

11. Odrobaczanie/odpchlenie - 5       

12. Eutanazję zwierząt w 

przypadkach określonych 

w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 21.08.1997r. o 

ochronie zwierząt 

1 1       

 Utylizację uśmierconego 

zwierzęcia obejmująca 

zbiór, transport i 

unieszkodliwienie 

uśmierconego zwierzęcia 

(za 1 kg) 

1 1       

Wartość brutto psy/koty   

Łączna wartość zamówienia brutto.  

 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto……………………… zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA!!! 

1. Cena ofertowa brutto służy wyłącznie do porównania ofert i nie stanowi kwoty 

wynagrodzenia, którą uzyska Wykonawca. Rozliczenie następować będzie na 

podstawie faktycznych ilości wykonanych usług weterynaryjnych, oraz ceny 

jednostkowej brutto. 

2. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie elementy niezbędne 

dla kompleksowego wykonania zlecenia i stanowi podstawę do rozliczenia się                                 

z Zamawiającym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia - a tym samym 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia i w takim zakresie, że zapewni to prawidłowe sporządzenie oferty, jak 

i realizację zamówienia w związku z powyższym  nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin 

realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 

5. Ponadto udzielamy: 

1) Terminu płatności 21 dni od dnia złożenia faktury. 

2) Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od 01.01.2019 r. 

do dnia 31.12.2019 r. 
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................................                                                                   ………....................................... 

miejscowość i data                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2- oświadczenie 

 

…………………………….. dnia…………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
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Oświadczamy, że: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie  

 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… dnia ………………..                            …………….………………. 

                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 


