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Leoncin, dnia 29 listopada 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Leoncin zwraca siq z pro ~ bq 0 zto±enie oferty cenowej na ,,Udzielanie pomocy weterynaryjnej
bezdomnym, rannym zwierztom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki
weterynaryjnej oraz wfaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i Ieczenia w roku
2018". Prowadzone postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieri
publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579), gdy2 wartok zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Zgodnie z dyspozycjq wynikajq ccl z art. 4 pkt 8 ww. ustawy nie stosuje siq w tym przypadku
przepisów powoanej ustawy.

I. ZAMAWtAJJCY:
Gmina Leoncin
05-155 Leoncin
ul. Partyzantów nr 3
I. Przedmiot i zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamOwienia jest wykonanie nastpujcych prac:
zwizanych z udzielaniem pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym zwierztom z terenu
gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im miejsca pobytu z Ieczeniem, transportu do miejsca
pobytu z Ieczeniem

,

opieki weterynaryjnej oraz wtaciwych warunków bytowania w czasie

kwarantanny i Ieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. o ochronie
zwierz q t (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ) I ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia

zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzq t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) oraz innymi
obowiqzujcymi w tym zakresie przepisami prawa.

II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
Warunkiem przystpienia do wspólpracy jest:
1. Podanie jednorazowego tub ryczattowego ( miesicznego) kosztu netto + kwoty podatku VAT
za udzielenie pomocy weterynaryjnej wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz
waciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny I Ieczenia oraz ponoszenia we
wasnym zakresie kosztów utrzymania i wykonywania wszelkich zabiegów do momentu
wyleczenia, zejcia 9miertelnego, eutanazji tub adopcji z zastrzeeniem, ±e zwierzta
pozostajq wtasnokiq Zamawiajqcego, ktOry wyraa zgod na ich adopcj.
2. Wykonywanie obligatoryjnego czipowania poszkodowanych zwierzqt przyjtych pod opiek
wraz z umieszczeniem nadanego numeru w centralnej ogOlnopolskiej bazie SAFE-ANIMAL
identyfikacyjnej zwierzq t. Sterylizacja tub kastracja wyteczonego zwierzcia przed oddaniem
do ado pcji.

3.

Wykonywanie ustugi odlowienia I transportu zwierzt uczestniczcych w kolizjach
d rogowych.

4. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

III. Opis warunków udziatu w postpowaniu:
Dokumenty, które wykonawcy sq zobowizani dotqczy6 do ofert:
1. Formularz oferty - zafcznik nr 1
2.

Aktualne Zezwolenie na prowadzenie dziataInoci, 0 której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. 0 utrzymaniu czystoci I porzdku w gminach (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289)

3. Aktualna Decyzja o nadanlu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierz4t (Dz. U. z 2017r. poz. 1855).
IV. Kryteria oceny oferty cenowej:
Zamawiajcy wybiera ofert, która zawiera najni2szq cen.
V. Miejsce i termin ziozenia oferty cenowej:
Ofertq cenowq nale±y ztoyc do dnia 21.12.2017 r. do godz. 1522 w siedzibie Zamawiajcego
przy. ul Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 8
VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
p. Teresa Mikulska (22) 785 65 82 wew. 22
VII. ZaIczniki

-Formularz oferty - zatcznik nr 1,
- Projekt umowy - zatqcznik nr 2.
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