
Pieczqtka wykonawcy/Iidera 	 Zatcznik Nr 1 

wykonawcOw wystpujcych wspOlnie 	 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) 

1. MADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okrelonym w zapytaniu 
ofertowym. 

2. OSWIADCZAM, ±e zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w 

zapytaniu ofertowym I akceptujq je oraz ie zdoby$em/am konieczne informacje potrzebne do 

prawidtowego przygotowania oferty I zobowiqzuje siq w miejscu I terminie wyznaczonym przez 

Zamawiajqcego. 

3. OFERUJk realizaciq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w zaproszeniu 

do skiadania oferty cenowej i w projekcie umowy, tj. 

a. Rycza1towy miesiczny koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu 

drogowym zwierzciu, w tym równie±: od{owienie i transport do Iecznicy, udzielenie mu 

pomocy i przyjQcia na Ieczenie wraz z wymaganzl kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod 

opiekQ na ten okres zwierzcia wynosid bQdzie .....................zt (stownie: 

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

b. Jednorazowy koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu drogowym 

zwierzciu, w tym równie±: odtowienie i transport do Iecznicy, udzielenie mu pomocy I 

przyjcia na Ieczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod opiekq na ten 

okres zwierzcia wynoslé bdzie .....................zt (stownie: 

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

c. koszt wykonania ustugi sterylizacji( lub kastracji) wynoslé bdzie ..................... zt 

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

d. koszt wykonania ustugi wszczepienia mikrochipu zwierzQciu wynoslé bdzie .....................zt, 

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

Cena netto razem a + c + d 	 zt 

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

Cena brutto podIegajca ocenie (a + c + d) ................................................................. zi 

Cena netto razem b + c + d 	 zt 

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

Cenabrutto podIegajca ocenie (b + C + d) ................................................................. zi 

dnia 

(podpis osoby uprawnionej do sktadania owiadczeñ woli 

w imienlu z piecztkq) wykonawcy) 
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Zalqcznik nr 1 do zapytania ofeitmvego 

OSWIADCZENIE 

Ja nLej podpisany 

(imic I nazwisko) 

PESEL* - ............................... 

NIP:* 

zarnieszkal..................................................................................... 
prowadzcy dzialalnosé gospodarczq pod nazw 

na podstawie wpisu do 

rniejsce prowadzenia dziata1noci 

niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogloszono 
upadIoci . 

miejscowoó i data 
/Podpis i pieczeó osoby uprawnionej 

do podpisywania oferty/ 

* niepotrzebne skre1iá 



GK.272. .2016 
	

Zacznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ............/...2017 

Zawarta w dniu ................... ......................... 	w Urzdzie Gminy Leoncin pomidzy: 

Gminq Leoncin, uI. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, zwana w dalszej czci umowy ZIeceniodawc 
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471, reprezentowan przez: 

Wójta Gminy - Adama Mirosfawa Krawczaka, przy kontrasygnacie Skarbnika- Marii Jolanty Zalewskiej, 
a firm/Iekarzem weterynarii .............................., (adres).................................. NIP ......................, REGON 

....... zwanq w dalszej treci Wykonawq reprezentowanq przez: ............................................. 

zostala zawarta niniejsza UMOWA o nastpujqcej treci: 

§1 

1. Wykonawca zobowizuje siq do ZAPEWNIENIA CAtODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU 
ZDARZEF DROGOWYCH Z UDZIAtEM ZWIERZ1T NA TERENIE GMINY LEONCIN zwane dalej przedmiotem 
umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Caodobowq opiekq weterynaryjnq w przypadku zdarzeri drogowych z udziaem zwierzqt na terenie gminy 

LEO NCIN; 

2) Czas reakcji od chwili zgtoszenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu - do 2 godzin; 

3) W razie nieobecnoci Wykonawcy zobowiqzany jest on do wskazania osoby, która na czas nieobecnoci 

wykona ustugq w zastpstwie I sp&ni wszystkie warunki jakie postawione zosta{y w postpowaniu 

OFERTOWYM. 

4) 0 fakcie o któryrn mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowiqzany jest powiadomi6 Zamawiajcego z 7 - dniowym 

wyprzedzen i em. 

5) Wykonawca we wtasnym zakresie dokona rozliczenia z osobq pe{niq zastpstwo. 

Zamawiajqcy w tym zakresie nie ponosi ±adnej odpowiedziaInoci. 

3. Potrzebq opieki weterynaryjnej zgtasza Wykonawcy upowaniony pracownik Zamawiajcego drog 

teIefoniczn 

§2 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§3 

1. Strony ustaIaj, ie z tytu{u reatizacji niniejszej umowy Zamawiajcy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie 

rycza{towe w wysokoci ogóem 	....................... zt netto (sownie .................. z{). ..................... z{ brutto 

(s{ownie ..................zi), p{atne miesicznie w wysokoci .................. z{ brutto. 

§4 

1. Wynagrodzenie bdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w cigu 21 dni od daty otrzymania 

comiesicznej faktury przez Zamawiajcego. 

§5 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowizuje siq do: 

1) przestrzegania przepisów prawa ujQtych zwaszcza w: 

a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zwanej dalej ustaw 

o ochronie zwierzt, 
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b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zaka±nych zwierzt 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1855) zwanej dalej ustawq o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwaIczanu chorób zakanych 

zwierzqt, 

c) wtaciwych rozporzqdzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw. 

§6 

1. Zamawiajqcy ma prawo odstqpi6 od umowy w przypadku wiadomoci o tym, 2e Wykonawca: 

1) zostat postawiony w stan Iikwidacji lub upad{oci; 

2) zosta{ wydany nakaz zajQcia maj4tku Wykonawcy; 

3) przystqpit do rozwizania firmy; 

4) zawiesi{ dziatalnok gospodarcz; 

w terminie 14 dni, od powzicia wiadomoci o tych okoIicznociach. 

2. Zamawiajqcy moze odstqpid od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji raqcego naruszania przez 

Wykonawcq postanowieri niniejszej umowy, bqdi naruszenia przepisów prawa przez Wykonawc, które 

wpywatyby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajcego od umowy Wykonawcy przys{uguje wynagrodzenie 

za naleycie zrealizowane prace. Zamawiajqcy winien ustak wartok naIeycie zrealizowanych przez 

Wykonawcq prac. W celu ustalenia wartoci zrealizowanych prac Zamawiajqcy bdzie wspó{pracowa 

z Wykonawq. 

4. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Do owiadczenia o odstpieniu 

od umowy nale±y dotqczy6 pisemne uzasadnienie. 

5. W przypadku zaistnienia innych przyczyn nii okreIone w ust. 1 I 2 odstpienie jest dopiero wtedy skuteczne, 

jeeIi strona wypowiadajca umowq wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wype{nienia postanowieri 

umowy I poinformuje jq, ie p0 bezskutecznym uplywie tego terminu odstqpi od umowy. 

6. Niezalethie od przypadków, o których mowa w ust. 1 I 2 Zamawiajqcy moze odstlpi6 od umowy w sytuacji, 

gdy wykonanie umowy nie bQdzie s{uyto interesowi publicznemu, czego nie motha by{o przewidzieé w chwii 

zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzicia wiadomoci o tych 3 okolicznociach. W takim wypadku 

Wykonawca moe 2qda6 jedynie wynagrodzenia z tytufu wykonanej czci umowy. 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

I innych przepisów w{aciwych dia przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie spory wynikajce z realizacji treci niniejszej umowy, w przypadku nie osiqgnicia porozumienia 

w drodze bezporednich negocjacji, poddawane bqdq orzecznictwu sdu powszechnego w{aciwego dia 

siedziby Zamawiajcego. 

3. Wszelkie zmiany I uzupetnienia treci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa±noci. 

4. Umowa niniejsza sporzdzona zosta{a w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, P0 jednym dia ka±dej Stron. 

ZAMAWIAJPCY 
	

WYKONAWCA 

2 


