
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ut. Partyzantów 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 
N1P 531-16-66-399, REGON: 013270471 

GK.271.Z.O.31.2018 	 Leoncin, dnia 31 paidziernika 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczy: 

zapewnienia miejsca dia zwierzqt gospodarskich w 2019 r. 

I. ZAMAWLAJ4CY: 
Nazwa zamawiajqçego: Gmina Leoncin 
Adres zamawiajftcego: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów nr 3 
Telefonlfaks: (22)785 66 00, 785 65 82(85) 
email: ug.leoncintlen.pl  
Szacunkowa wartoó zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamOwienia jest usluga polegaj qca na: 

zapewnieniu miejsca dia zwierzt gospodarskich z terenu gminy Leoncin 
w gospodarstwie rolnym w zwiftzku z obowiftzkiem wynikajftcym z art. lla ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzftt (Dz.U.2017 r., poz. 1840 ze zm.) 

11.1 SZCZEGOLY OFERTY 

1. Gospodarstwo role, które deklaruje chçé i mo1iwoé przyjçcia zwierzftt gospodarskich 
z terenu Grainy Leoncin bçdzie s1uy6 jako miejsce, do ktorego odplatnie przekazywane bçdft 
zwierzçta w przypadkach losowych, np.: brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzçta s 
czasowo odbierane na podstawie decyzji wójta w przypadku zncania sic nad nimi 
wiacicielowi lub opiekunowi, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierzt. 
2.Gospodarstwo role, które dekiaruje chçé i moliwoá przyjçcia zwierzqt gospodarskich z 
ternu gminy Leoncin powinno zapewnié r6wnie2 transport odlowionychlwylapanych zwierzat 
gospodarskich przy pomocy Sródków do tego przystosowanych, które nie bçda stwarzaé 
zagroenia dla ich 2ycia i zdrowia ani zadawaé im cierpienia. 
3. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeñ nie okre1a sic kiedy i najak 
diugo mo2e zaistnieé potrzeba ulokowania zwierzqt w gospodarstwie. 
4. Gospodarstwo role powinno byá dyspozycyjne do dnia 31 grudnia 2019 r. 
5. Gospodarstwo role w zlozonej ofercie powinno okre1i6 czy w przypadku orzeczenia przez 
sftd przepadku zwierzat (w sprawach o znçcanie sic nad zwierzçtami), gospodarz dekiaruje 
chçá przejçcia zwierzftt, którymi sic opiekuje. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia okre1onego punkcie II: od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2020 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
Oferta powinna: 
- byó ziozona na formularzu znajdujcym sic w zalqçzniku do zapytania ofertowego 
- zawieraé adres lub siedzibç oferenta, numer telefonu, 
- zawieraé wartoá oferty dia przedmiotu zamówienia, 



- podpisana przez wlacicie1a gospodarstwa lub osobç upowa2nion4 do reprezentowania 
w1acicie1a gospodarstwa rolnego. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 

1. Oferta powinna bye przeslana za porednictwem : poczty elektronicznej na adres: 
ug.leoncin@tlen.pl  lub faksem na nr (22) 785 65 82(85) , 786 66 00, poczty, kuriera lub tez 
dostarezona osobicie na adres: Urzd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155 Leoncin, 
(sekretariat, pok. nr  8) w terminie do 30 listopada 2018 r. do godziny 15 OO• 

2. Oferty ziozone po terminie nie bçdftrozpatrywane. 
3. Oferent moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmieniC lub wycofaO swojftofert. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moze 2da6 od oferentOw wyjanieñ 
dotyczcych treci zlo2onych ofert. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiajcy dokona oceny waznych ofert na podstawie kryterium: CENA - 100% 
(jako ocenç na1ey rozumieC cenq dobowft brutto za opiekq nad jednym zwierzciem) 
Sposób oceny ofert: 

Cenç dobowa, brutto za opieke 
C(cenajednostkowa oferty)= nad jednym zwierzeciem najkorzystniejszej oferty - x wagaprocentowa 

Cen dobowa, brutto za opieke 
nad jednym zwierzçciem badanej oferty 

Dia poszczegolnych elementów wyceny przypisano nastepujce wagi procentowe: 
1. Zwierzeta typu koñ, bydlo - 40 % 
2. Zwierzçta typu trzoda chiewna -30% 
3. Zwierzçta typu koza, owca - 20% 
4. Zwierzçta typu drób - 10% 

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria i wagi) zostanie uznana za najkorzystniejsz. Pozostale oferty zostan 
skiasyfikowane zgodnie z i1oci4 uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwy2sz4 i1oC punktów. 

VII. DODATKOWE INFORMACJIE 

Dodatkowe informacje udzielane s, w Urzcdzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155 
Leoncin, pokój nr 6 lub 12 pod nr telefonu (22) 785 65 82 wew. 18 i wew.22 - Teresa Mikuiska, 
Barbara Kiciñska. 

VIII. ZAL4CZNIKI 

1. Wzór Formularza ofertowego - zalacznik nr 1, 
2. Owiadczenie o niezaleganiu z oplatami i podatkami - zalacznik nr 2, 
3. Owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych - zalcznik nr 3, 
4. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - zalqcznik nr 4 

WOjTMINY 

Adam Mfro Kn.czak 



Zafqçznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczftce wykonawcy: 
Nazwa (imiç i nazwisko). ...................................................................................... 
Siedziba gospodarstwa ................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej. .................................................... 
Numer telefonu. ...................................... 
Numer faksw ...................................... 
NumerNIP. ................................................ 

Dane dotyczftce Zamawiajqcego: 
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013 270 471 

Odpowiadajc na zapytanie ofertowe dotyczftce: 
zapewnieniu miejsca dia zwierzt gospodarskich z terenu Gminy Leoncin w gospodarstwie 
rolnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

oferujç realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach okre1onych w zapytaniu 
ofertowym tj.: 

1. Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koñ, bydlo) 
wynosié bdzie ...............................zi brutto (slownie............................) 

2. Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (trzoda chiewna) 
wynosié bçdzie ...............................zi brutto (slownie............................) 

3. Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy dlajednego zwierzçcia (koza, owca) 
wynosió bçdzie ...............................zi brutto (slownie............................) 

4. Dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy dlajednej sztuki drobiu 
wynosié bçdzie ...............................zi brutto (slownie............................) 

(miejscowoci i data) 	 (pieczçé i podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



ZaIacznik Nr 2 

............... ,dnia 	.2018r. 

OSWIADCZENIE 
0 NIEZALEGANIU W PODATKACH I W OPLATACH SKARBOWYCH 

wiadoma odpowiedzia1noci karnej za skiadanie falszywych owiadczeñ wynikajqçej z art. 
2971 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600), 
DANE identyfikacyjne - identyfikator NIP............................................................. 
Imiona...................................................................................................... 
Nazwisko............................................................................................. 
dataurodzenia........................................................................................ 
Adressiedziby............................................................................................. 

(wnioskodawcy) 

0wiadczam co nastçpuje: 
Ja niej podpisana owiadczam, ze We posiadam za1egloci podatkowych ani skarbowych, 
oraz, 2e wobec mnie nie jest prowadzone zadne postçpowanie egzekucyjne w administracji 
ani postçpowanie egzekucyjne inne niz podatkowe zobowiftzania a tak2e, 2e lie jest 
prowadzone wobec mnie postçpowanie w sprawach o przestçpstwa skarbowe lub 
wykroczenia skarbowe - wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. 

Podpis z podaniem nazwiska i imienia oraz piecztka wnioskodawcy 



Zalcznik Nr 3 

, dnia 
(miejscowoé) 

OSWIADCZENIE 

Klauzula z2odv 

Wyrazam 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 wynikajacych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzdzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawft 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. Z1oenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne 

lecz niezbçdne do realizacji..................................................................................... 
2 Moje dane osobowe przetwarzane bçda, w celu dopehienia obowiazków okre1onych 

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

3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyraonej powyej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedziba, przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin. 

4. Wójt Gminy Leoncin wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z którym mona sic kontaktowaó 
pod adresem email:iod@leoncin.pl.  

5. Przysluguje mi prawo dostçpu do freci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub ograniczenia 
przetwarzania a take prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych jak r6wniet prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzçdu Ochrony DanychOsobowych. 

6. Dane udostçpnione przeze mnie nie bqd4 podlegaly udostpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych bçdft tylko instytucje upowanione z mocyprawa. 

7. Dane udostcpnione przeze mnie lie bçda, podlegalyprofiiowaniu. 
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywaó danych osobowych do pañstwa 

trzeciego lub organizacjimiçdzynarodowej. 
9. Moje dane osobowe przechowywane bçdft przez okres niezbcdny do realizacji celów okre1onych 

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

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

(czytelny podpis skladajqcego 
owiadczenie) 



Zalqçznik Nr 4 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, ze: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrazonej powyej jest Urzqçl 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.p1 

2. Celem zbierania danych jest 

3. Przysluguje Pani/Panu prawo dostçpu do treci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a tak2e prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak równiez prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ ... ]). 

Uwaga: w miejsce [ ... J wpisujemy: 

przed 25 maja 2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzçdu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbçdne do .............................................. 
(real izacja celu np. wykonanie umowy). W przypadku niepodania danych nie bçdzie mo1iwe 

..........................................(realizacja celu np. wykonanie umowy). 

5. Dane udostçpnione przez PaniaJPana  nie bçdq, podlegaly udostçpnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych bqd4 tylko instytucj e upowaznione z mocy prawa. 

6. Dane udostçpnione przez Paniq/Pana nie bçdftpodlegaly profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaá danych osobowych do pañstwa 
trzeciego lub organizacj i midzynarodowej. 

8. Dane osobowe bçdprzechowywane przez okres ..........lat, liczqç od pocztku roku 
nastcpujcego po roku, w którym zostala wyrazona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 


