
„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Smyków w2019r..” Zp.271.OŚ.R24.2018 

 

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: 

 

I. 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 

 

„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom                       

z terenu Gminy Smyków w 2019r..” 

 

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji  

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31 grudnia 

2019r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Smyków oraz sprawowanie opieki nad nimi                

w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie 

prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie, 

najpóźniej w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji, gdy bezdomne zwierzę 

stwarza zagrożenie życiu ludzi lub innych zwierząt w ciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia.  

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o ochronie zwierząt (Dz. U z 2017r., poz. 1840), w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr116, poz. 753) oraz  Uchwale Nr 

203/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r.w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Smyków. Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi  szt.12/rok. 

Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt. 

 

Obowiązki Wykonawcy:  

 

1. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty 

informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia 

oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych 

(odrobaczania, szczepienia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym 

świadectwem eutanazji oraz sterylizacji i kastracji),  

 2. W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego 

zwierzęcia.  

3. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy 

Weterynaryjnej a następnie do schroniska; 
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 4. Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu 

przez uprawnione osoby.  

5. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi 

stosowne zatwierdzenia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia., a w przypadku zwierząt 

stanowiących zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt w czasie nie dłuższym niż 3 godzin od 

zgłoszenia. 

6.  Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 

7. Używane przy wyłapywaniu zwierząt urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla 

ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.. 

8. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku; 

9. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających 

w schronisku; 

10. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska, 

11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje; 

12. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu gminy Smyków,  

13. Wykonawca ma obowiązek oznakowania zwierząt poprzez wszczepienie zwierzętom  

elektronicznych identyfikatorów "czipów" (szczenięta czipowane będą po ukończeniu 3-go 

miesiąca życia), oraz wprowadzenie numerów "czipów" do ogólnodostępnych baz. 

13. Przedstawianie Zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt                             

w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu, np. 

oddanych do adopcji/ padłych/ poddanych eutanazji.  

14. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić sterylizację lub kastrację wszystkich zwierząt 

przebywających w schronisku; w przypadku szczeniaków: kastracja po osiągnięciu 3-go 

miesiąca życia, natomiast sterylizacja po osiągnięciu 6-go miesiąca życia. 

15. Wykonywanie szczepień zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

weterynaryjnymi. 

16.Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania wraz z fakturą protokołu wyłapania 

zwierzęcia – załącznik Nr 3 oraz dokumentacji fotograficznej ( zdjęcie wyłapanego 

zwierzęcia), numer wszczepionego elektronicznego identyfikatora „chipu”, zestawienie 

wykonanych zabiegów weterynaryjnych. 

 

III. Informacje uzupełniające:  
 

1. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznych ilości wyłapanych zwierząt. 

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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..  

 

IV. 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. 
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IV. Kryteria wyboru oferty. 

Jedynym 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. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert. 

Propozycje cenowe należy składać: 

faksem na Nr (41) 37 39 181 lub 

e-mailem: sekretariat@smykow.pl lub 

pisemnie na adres: Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26 – 212 Smyków  z napisem na 

kopercie: „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym 

zwierzętom z terenu gminy Smyków w 2019r.”  
do dnia 7.12.2018  roku, w Urzędzie Gminy Smyków, ul. Smyków 91,  26 – 212 Smyków                   

( Sekretariat) – do godz. 15:30) . 

 

VI. Warunkiem uczestnictwa w w/w postępowaniu jest złożenie: 

 

 oferty na załączonym formularzu  - załącznik nr 1; 

 oświadczenia - załącznik nr 2; 

 aktualnego odpisu 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; 

 kopi zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – jeśli 

Wykonawca posiada własne schronisko; 

 kserokopie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad 

bezdomnymi zwierzętami w schronisku, 

 w przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć 

zapewnienie ze schroniska , że zwierzęta z terenu Gminy Smyków zostaną przyjęte; 

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. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

 

 1 styczeń 2019r. do 31 grudzień 2019r. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami  

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

 

Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1  Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

Załącznik Nr 3 Protokół wyłapania zwierzęcia           

                                                                               Smyków, dnia 29.11.2018 r       Zatwierdzam:                       

mailto:sekretariat@smykow.pl
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Załącznik nr 1- oferta 

………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie 

kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Smyków w 2019r.” 
wykonanie zamówienia: 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

L.P. Nazwa J.M 

 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za  

1 szt. 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za  

1 szt. 

Szacunkowa 

ilość wyłapanych 

zwierząt                       

w okresie 

realizacji 

zamówienia 

Łącznie 

wartość 

netto 

 

 

Łącznie 

wartość 

brutto 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cena za wyłapanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Smyków 

: 

1.1 Dorosłe zwierzę szt.   5 szt. 
  

1.2 

Młode zwierzę 

(zwierzę do 0,5 

roku życia)  

szt.   3  szt. 

  

1.3 

Suka + 

szczeniaki (bez 

względu na 

ilość) 

szt.   2szt. 

  

2. Cena za wyłapanie zwierzęcia na terenie gminy Smyków i transport do lecznicy zwierząt  

2.1. Dorosłe zwierzę szt.   1szt. 
  

2.2. 

Suka + 

szczeniaki (bez 

względu na 

ilość) 

szt.   1szt. 

  

Cena ofertowa nett/brutto 
  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……………………… zł 

Obowiązujący podatek VAT ……%  ………………………… zł 

Cena brutto ………………………………… zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 
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UWAGA!!! 

 

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

wynagrodzenia, którą uzyska Wykonawca. Rozliczenie następować będzie na podstawie 

faktycznych ilości wyłapanych zwierząt i 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                

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 do 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. 

 

 

 

        

................................                                                                   ………....................................... 

miejscowość i data                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 - oświadczenie  

 

 

 

 

…………………………….. dnia…………………. 

…………………………………… 

             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące : „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie 

kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Smyków w 2019r.” 

 

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) 
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Załącznik Nr 3 

 

 

Protokół  Nr ….. 

Z wyłapania zwierząt 

 

 
1. Data wyłapania zwierząt - ................................................................... 

 

2. Ilość wyłapanych zwierząt - …………………………………………. 

 

3. Imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej bezdomne zwierzęta do wyłapania 

   

           3.1. ………………………………………….. 

         

4. Imię, nazwisko i adres osoby odbierającej zwierzęta 

    

           4.1. …………………..……………………… 

 

 

5. Opis zwierząt : 

 gatunek  .............................................. 

 wiek      ............................................. 

  płeć        .............................................. 

 maść       ............................................. 

 rasa ………………………………… 

 waga ………………………………. 

 stan ogólny zwierzęcia …………………… 

 agresja …………………………………….. 

 

    

 

 

……………………………………….                                     ………………………………… 

           Osoba zgłaszająca                                                                        Odbierający 

  bezdomne zwierzęta do wyłapania                                                                           


