
GMIN LEONCIN 
05-155 	ui. Partyzantów 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471 

GK.271.Z.O. 30.2018 

Leoncin, dnia 30 padziernika 2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Leoncin zwraca siq z pro~bq 0 zto±enie oferty cenowej na ,,Udzielanie pomocy weterynaryjnej 

bezdomnym, rannym zwierzQtom z terenu gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki 

weterynaryjnej oraz wtaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i Ieczervia w roku 

2019" . Prowadzone postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówiei'i 

publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), gdyz wartoc zamówienia nie przekracza kwoty 

30000 euro. Zgodnie z dyspozycjq wynikajqcq z art. 4 pkt 8 ww. ustawy nie stosuje siq w tym 

przypad ku przepisów powofa nej ustawy. 

I. ZAMAWIAJPCY: 

Gmina Leoncin 

05-155 Leoncin 

ul. Partyzantów nr 3 

I. Przedmiot I zakres zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia 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 wfaciwych warunków bytowania w czasie 

kwarantanny i Ieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierzt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm. ) I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) 

oraz innymi obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 

II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia: 

Warunkiem przystpienia do wspOtpracy jest: 

1. Podanie jednorazowego lub rycza{towego ( miesicznego) kosztu netto + kwoty podatku VAT 

za udzie!enie pomocy weterynaryjnej wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz 

wtaciwych warunkOw bytowania w czasie kwarantanny i Ieczenia oraz ponoszenia we 

wTasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszelkich zabiegów do momentu 

wyleczenia, zejcia mierteInego, eutanazji lub adopcji z zastrzeeniem, 2e zwierzta 

pozostajq wtasnokiq Zamawiajcego, który wyraza zgodq na ich adopcj. 

2. Wykonywanie obligatoryjnego czipowania poszkodowanych zwierzqt przyjtych pod opiek 

wraz z umieszczeniem nadanego numeru w centralnej ogOlnopolskiej bazie SAFE-ANIMAL 

identyfikacyjnej zwierzt. Sterylizacja lub kastracja wyleczonego zwierzcia przed oddaniem 

do adopcji. 



3. Wykonywanie ustugi odlowienia i transportu zwierzqt uczestniczqcych w kolizjach 

drogowych. 

4. Termin realizacji zamOwienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

III. Opis warunków udzialu w postpowaniu: 

Dokumenty, które wykonawcy sq zobowiqzani dolziczy6 do ofert: 

1. Formularz oferty - zatqcznik nr 1 

2. Aktualne Zezwolenie na prowadzenie dziaaInoci, o 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 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

3. Aktualna Decyzja o nadanlu numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 9 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób 

zakanych zwierzqt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.). 

IV. Kryteria oceny oferty cenowej: 

Zamawiajqcy wybiera ofert, która zawiera najni2szq cen. 

V. Miejsce i termin zto±enia oferty cenowej: 

Ofertq cenowq nalezy zlo2y6 do dnia 21.11.2018 r. do godz. 1522  w siedzibie Zamawiajqcego 

przy. ul Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 8 

VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

p. Barbara Kicióska i p. Teresa Mikulska (22) 785 65 82 wew. 18 I wew.22 

VII. Zatqczniki do sktadanej oferty 

-formularz oferty - zalqcznik nr 1, 

- projekt umowy - zatqcznik nr 2, 

- owiadczenie dot. dziafaInoci gospodarczej - zatqcznik nr 3, 

- owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- za{qcznik nr 4, 

- klauzula informacyjna zgodna z RODO -zatqcznik nr 5, 

- owiadczenie o niezaeganiu w optatach I podatkach - zatqcznik nr 6. 

Zatwierdzam 

WOJT MJNV 

i4n Mfros Krac.h 
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Piecztka wykonawcy/Iidera 
	

Zatcznik Nr 1 

wykonawców wystpujcych wspólnie 
	

do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. PartyzantOw 3 

05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) 

1. MADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okr0onym w zapytaniu 
ofertowym. 

2. OtWIADCZAM, 2e zapozna{em/am siQ z warunkami wykonania zamówienia zawartymi 

zapytanlu ofertowym I akceptujq je oraz ±e zdoby{em/am konieczne informacje potrzebne do 

prawid{owego przygotowania oferty I zobowizuje siq w miejscu I terminie wyznaczonym przez 

Zamawiajcego. 

3. OFERUJK realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w zaproszeniu 

do sk{adania oferty cenowej I w projekcie umowy, tj. 

a. Ryczattowy miesiczny koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu 

drogowym zwierzciu, w tym równie±: odfowienie i transport do Iecznicy, udzielenie mu 

pomocy I przyjcia na Ieczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod 

opiekq na ten okres zwierzcia wynosi6 bdzie .....................z{ (stownie: 

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

b. Jednorazowy koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu drogowym 

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

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

okres zwierzcia wynosi6 bQdzie .....................zt (stownie: 

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

c. koszt wykonania ustugi sterylizacji( tub kastracji) wynosiá bQdzie ..................... zt 

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

d. koszt wykonania ustugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosi6 bdzie .....................z{, 

(s{ownie.  ........................................................................................... ) /lszt./netto, 

Cena netto razem a + c + d 	 zf 

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

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

Cena netto razem b + c + d 	 zt 

Podatek VAT w wysokoci ............. % CO stanowi kwot ....................................... zi 

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

.dnia ......................... 

(podpis osoby uprawnionej do skiadania owiadczeri woli 
w imieniu z piecztkq) wykonawcy) 



GK.272. .2018 	 ZaIcznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ............/...2018 

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

Gminq Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, zwana w dalszej czci umowy Zleceniodawcq 

NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471, reprezentowan przez: 

Wójta Gminy - Adama Miroslawa Krawczaka, przy kontrasygnacie Skarbnika- Marii Jolanty Zalewskiej, 

a firm/Iekarzem weterynaril .............................., (adres)..................................NIP ......................, REGON 

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

zostata zawarta niniejsza UMOWA 0 nastpujcej treci: 

§1 

1. Wykonawca zobowizuje siq do ZAPEWNIENIA CAWDOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU 

ZDARZEN DROGOWYCH Z UDZIAtEM ZWIERZPT NA TERENIE GMINY LEONCIN zwane dalej przedmiotem 

umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Ca{odobowq opiekq weterynaryjnq w przypadku zdarzei drogowych z udziatem zwierzt na terenie gminy 

LEONCIN; 

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

3) W razie nieobecnoci Wykonawcy zobowizany 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 którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowizany jest powiadomk Zamawiajcego z 7 - dniowym 

wyprzed zen le m. 

5) Wykonawca we w{asnym zakresie dokona rozliczenia z osobq petniqcq zastpstwo. 

Zamawiajcy w tym zakresie nie ponosi iadnej odpowiedziaInoci. 

3. PotrzebQ opieki weterynaryjnej zg{asza Wykonawcy upowa±niony pracownik Zamawiajqcego drog 

teIefoniczn 
§2 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

§3 

1. Strony ustaIaj, ±e z tytuu realizacji niniejszej umowy Zamawiajqcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczattowe w wysokoki ogótem .......................zt netto (stownie .................. zt) . ..................... zt brutto 

(stownie.  .................. zt), ptatne miesicznie w wysokoci ..................zt brutto. 

§4 

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

comiesicznej fa ktu ry przez Zamawiajcego. 

§5 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowizuje siq do: 

1) przestrzegania przepisów prawa ujtych zwtaszcza w: 

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

ustawq o ochronie zwierzt, 
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b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzqt 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.) zwanej dalej ustawq 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób 

zakanych zwierzqt, 

c) waciwych rozporzdzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw. 

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

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

2) zosta{ wydany nakaz zajcia majqtku Wykonawcy; 

3) przystqpit do rozwiqzania firmy; 

4) zawiesif dziafalnok gospodarcz; 

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

2. Zamawiajcy moze odstqpi6 od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji razcego naruszania przez 

Wykonawcq postanowie6 niniejszej umowy, bqdi naruszenia przepisów prawa przez Wykonawc, które 

wp{ywa{yby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstpienia przez Zamawiajcego od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie 

za naTeycie zrealizowane prace. Zamawiajcy winien ustaIk wartok naIeycie zrealizowanych przez 

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

z Wykonawcq. 

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

od umowy naIey 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 wypetnienia postanowieti 

umowy I poinformuje j, ie p0 bezskutecznym uptywie tego terminu odstpi od umowy. 

6. NiezaIenie od przypadków, o których mowa w ust. 1 I 2 Zamawiajcy mo±e odstqpk od umowy w sytuacji, 
gdy wykonanie umowy nie bQdzie s{uy{o interesowi publicznemu, czego nie mozna by{o przewidzieé w chwili 

zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzicia wiadomoci o tych 3 okoIicznociach. W takim wypadku 
Wykonawca mote 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 wthciwych dia przedmiotu zamówienia. 

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

w drodze bezporednich negocjacji, poddawane bdq orzecznictwu sdu powszechnego w{agciwego dla 

siedziby Zamawiajcego. 

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

4. Umowa niniejsza sporzdzona zostaa w 2 jednobrzmicych egzemp!arzach, po jednym dia kadej Stron. 

ZAMAWIAJICY 
	

WYKONAWCA 

RADC1RAWNY 
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Zaiqcznik nr 3 do zapytania ofertowego 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany 

(iniiç i nazwisko) 

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

NIP:* 

zainieszkab..  ............... .................................................................... 

prowadzjcy dziaIa1noé gospodarcz pod nazw' 

na podstawie wpisn do 

miejsce prowadzenia dziala1notci 

niniejszyrn informujç, 2e w stosunku do rnnie: nie otwarto likwidacji, nie ogoszono 
upadioci , 

miejscowoó i data 
tPodpis i pieczçó osoby uprawriionej 

do podpisywania oferty/ 

* niepotrzebne skre1i6 



Za1cznik Nr 4 

dnia . 
(miejscowoé) 

OSWIADCZENIE 

Klauzula z2ody 

Wyraam zgodç na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych 
w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowiazków przez 
pracowników Urzçdu Gminy Leoncin wynikajcych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzftdzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawq, z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 100). 

(czytelny podpis skladajcego 
owiadczenie) 

Klauzula informacyjna 

Zostalem poinformowany, e: 
1. Zlozenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne 

lecz niezbçdne do realizacji..................................................................................... 
2 Moje dane osobowe przetwarzane bçd, w celu dopetnienia obowiqzków okre1onych 

w przepisach prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lub Art.9 ust.1 i 2 ogólnego rozporzadzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 201 6roku. 

3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyra±onej powyej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedzibft przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin. 

4. Wójt Gminy Leoncin wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z którym mona sic kontaktowaé 
pod adresem email:jccl.@leoncin.p1.  

5. Przysluguje mi prawo dostcpu do freci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub ograniczenia 
przetwarzania a take prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych jak r6wnie2 prawo do cofniccia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzçdu Ochrony DanychOsobowych. 

6. Dane udostçpnione przeze mnie nie bQdq podlegaly udostçpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych bcdfttylko instytucje upowanione z mocyprawa. 

7. Dane udostçpnione przeze mnie nie bçdft podlegalyprofilowaniu. 
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do pañstwa 

trzeciego lub organizacj imiçdzynarodowej. 
9. Moje dane osobowe przechowywane bçdft przez okres niezbçdny do realizacji celów okre1onych 

w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiqzujacego prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przeslankc przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miçdzy stronami umowa. 

(czytelny podpis skladajqcego 
owiadczenie) 



Zalftcznik Nr 5 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informuj emy, e: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrazonej powyzej jest Urzad Gminy Leoncin z siedzib4 przy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie 
(kod pocztowy:05-155 Leoncin), tel.:22 785 65 82, adres e-mail: ug.leoncintlen.pl  

2. Celem zbierania danych jest 

3. Przysluguje Pani/Panu prawo dostçpu do treci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a take prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak r6vrnie2 prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [...]). 

Uwaga: w miejsce [ ... ] wpisujemy: 

przed 25 maja 2018 r. - Genera/ny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
p0 25 maja 2018 r. - Prezes Urzçdu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbçdne do .............................................. 
(real izacja ce/u np. wykonanie umowy). W przypadku niepodania danych nie bçdzie mozliwe 

............................................... (real izacja celu np. wykonanie umowy). 

5. Dane udostpnione przez Paniq/Pana nie bqdq podlegaly udostçpnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych bçdqtylko instytucje upowanione z mocy prawa. 

6. Dane udostçpnione przez PaniajPana nie bçdftpodlegaly profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do pañstwa 
trzeciego lub organizacj i miçdzynarodowej. 

8. Dane osobowe bçdftprzechowywane przez okres ..........lat, 1iczc od poczaku roku 
nastçpujftcego po roku, w którym zostala wyraona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 


