
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66-399 REGON: 01327047 

(Pieczqtka Zamawiajcego) 

Leoncin, dnia 14 grudnia 2017 r. 
Znak sprawy: GK.271.z.o. 29.2017 

Zap ytanie ofertowe 
Postçpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

I. Zamawiajcy: 
Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
Adres do korespondencji: j. w. tel. (22) 785-65-82/85, faks (22) 785-66-00 
Zaprasza do z1oenia ofert cenowych na (podaé nazwç przedmiotu zamOwienia). 

Odbiór, transport i utyliazcja padlych zwierzqt w roku 2018 ". 
H. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie uslug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwlok 

padlych zwierzt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich cz$ci, wiasnym transportem z 
terenu Gminy Leoncin w roku 2018, które w szczeg61noci maja polegaó na: 
1) usuwaniu z terenu Gminy Leoncin , z wylczeniem drog wojewódzkich i powiatowych 

padlych zwierzt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z uwzglçdnieniem 
zaladunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do zakiadu utylizacji, 
posiadajcego zezwolenie i spelniajcego wymagane warunki do unieszkodliwienia 
przedmiotowych odpadów, 

2) odbioru i transporcie zwierzt rannych w wyniku zderzenia komunikacyjnego na terenie 
Gminy Leoncin wraz z lokalizacjq zwierzçcia w my1 ustawy o ochronie zwierzt art. 3 ust. I 
pkt 15 (dz. U z 2017 poz. 1289, 2056) 

3) wykonanie uslugi nastçpowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego przez 
Zamawiajcego, Policjç lub Powiatowe Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, w 
nieprzekraczalnym czasie 12 godzin od zgloszenia. 

2. Warunki udzialu w postçpowaniu. 
1) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadaó: 

a) Aktualne zezwolenie zwizane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczcych 
zwierzt padlych i ubitych z koniecznoci, 

b) Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczajcej Arodki transportowe, bedce w 
osiadaniu oferenta, do przewazenia padlych zwierz4t. 

c) Aktualnq umowç pomiçdzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierzt na 
odbiór i utylizacje padlych zwierzqt. 

2) Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienie w/w warunków skiada owiadczenie wedlug 
wzoru stanowicego zalcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2.1 Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy. 
2.2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamOwienia zobowizuje sic do: 

- prowadzenia uslugi w sposób nie powodujqcy szkód, w tym zagroenia bezpieczeñstwa ludzi i 
mienia; 

- zapewnié warunki bezpieczeñstwa, a take utrzymywaé w na1eytym porzdku i stanie 
teren uslugi, 

- zabezpieczenia na potrzeby przedmiotu umowy sprzçt i narzçdzia, 
- niezwlocznego usuniçcia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny, ewentualnych szkód 

powstalych zjego winy w zwizku z realizacjq niniejszej umowy, 
- zaplaty odszkodowania z tytulu szkód mogqcych zaistnieé, w wyniku zdarzeñ losowych 

i ponosi odpowiedzialnoé cywilnq z tego tytulu. 
3. Istotne postanowienia umowy stanowiq zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
4. Wykonawca zwizany jest ofertq 30 dni. 



5. Bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skiadania ofert. 
6. Termin wykonania od dnia 01.0 1.2018  roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

III. Dokumenty9 iakie Wykonawca powinien zab,czyé do oferty: 
1. Zamawiajqcy wymaga, aby kada oferta zawierala minimum nastçpujce dokumenty: 

1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcç form ularz ofertowy - zalcznik nr 2 
2) owiadczenie - zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3) parafowany projekt umowy zahcznik nr 3 
4) owiadczenie zalcznik nr 4 

2. Postçpowanie prowadzone jest w jçzyku poiskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajcego z Wykonawcami oraz 
przekazywania owiadczeñ I dokumentów. 
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy 
mop przekazywaé pisemnie, za pomocq faksu tub drog4 elektroniczn. 

V. Osoby p0 stronie Zamawiajceno uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami 
1. Osob4 uprawnionq do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjanieñ dotyczcych 

postçpowania wjest Pani Teresa Mikuiska tel. (22) 785-65-82, 785-65-85 wew. 22 
2. Wykonawca moze zwróció sic do Zamawiajcego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 00 - 17 °°, pozostale dni od wtorku 
do pitku od 8 °° do 16 °°. 

VI. Miejsce skiadania ofert. Oferte cenowa naley: 
- z1oyó w siedzibie Zamawiajacego :Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w 

zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie uslugi w zakresie odbioru, transportu i 
utylizacji padlych zwierzt z terenu gminy Leoncin w roku 2018. NIE OTWIERAC 
PRZED" 27 grudnia 2017 r. godz. 15 
- przeslaé faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15 
- przeslaO drogq elektroniczn adres e-mail ug.teoncin(itten.pt w terminie do dnia 27 grudnia 

2017 roku do godz. 15 
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Na zahczonym formularzu ofertowym naley przedstawió cenç ofertow4 za wykonanie 

poszczególnych czçci. 
2. Wartoá cenowq naley podaé w ziotych poiskich cyfrq - z dokladnogciq do dwóch miejsc p0 

przecinku oraz stownie. 
3. Cena powinna zawieraá wszelkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiajcym, a Wykonawc4 odbywaé sic bqdq w ziotych 

poiskich. 
5. W niniejszym postçpowaniu oferty oceniane bçd4 na podstawie wymienionych kryteriOw: 

Kryterium cena 100%. Sposób oceny ofert. 
Sumaryczna cenajednostkowa brutto= 0,20 x Cl + 0,30 x C2 + 0,50 x 0 gdzie: 
Cl cena brutto za czeé I. 
C2 cena brutto za czeó II. 
C3 cena brutto za czeó 11. 
Okre1enie i1oci punktów za cenç wykonania zadania bçdzie dokonane wg wzoru: 
Najnisza sumaryczna cena jednostkowa brutto 

----------------------------------x 100 = iloé punktów. 
Sumaryczna cena j ednostkowa brutto oferty ocenianej. 
Zamawiajcy przyzna zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy 
bilans, odpowiada zasadom okrelonym w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza. 



VIII. Informacje o formalnociach 
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajcy powiadomi Wykonawce. 
2. Zamawiajcy zawrze umowç z wybranyrn Wykonawcq p0 przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej niz w terminie zwizania ofertq. 
3. Jeeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiajcy 

wybierze kolejnq ofertç najkorzystniejsz4 sporód z1o2onych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postçpowania nie przyslugujq Wykonawcom grodki ochrony prawnej okre1one 
w przepisach Ustawy Prawo zamówieñ publicznych tj. protest, odwolanie, skarga. 

5. Niniejsze postçpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiajcego. Nie maJq w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy 
Prawo zamówieñ publicznych. 

Zalpczniki: 
1. Zalcznik nr 1 do zapytania ofertowego 
2. Formularz ofertowy zalcznik nr 2 
3. Wzór umowy zaqcznik nr 3 
4. Owiadczenie zalcznik nr 4 

14.12. 2017r. 
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