Leoncin, dnia 21 padziernika 2015r.

ZAPROSZENIE
DO SKLADANIA OFERTY CENOWEJ

Zgodnie z dyspozyci wynikajc z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. 2013
poz. 907 ze zm.) do postepowania o wartoci nieprzekraczaicej 30 000 euro nie stosuie sip,
przepisów powotanej ustawy.

I. Przedmiot I zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamOwienia jest wykonanie nastpujcych prac:
zwizanych z przyjmowaniem I przetrzymywaniem w schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu
Gminy Leoncin wraz z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej oraz wtaciwych warunkOw
bytowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z pón. zm . ) I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorOb zakanych zwierzqt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z pOn.
zm .) oraz innymi obowizujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
Warunkiem przystpienia do wspO{pracy jest:
1.

Podanie jednorazowego kosztu netto + kwoty podatku VAT za przyjcie psa (w wieku
powythj 3 m-cy) do schroniska, obejmujcego dalszq do2ywotniq opiekq nad przyjtymi
zwierztami z terenu Gminy Leoncin I ponoszenia we wtasnym zakresie kosztów utrzymania
I wykonywania wszelkich zabiegOw do momentu zejcia mierteInego, eutanazji lub adopcji
z zastrze±eniem, 2e zwierzta pozostajq wtasnogciq Zamawiajcego, ktOry wyraa zgodq na
ich ado pcj.

2.

Podanie jednorazowego kosztu netto + kwoty podatku VAT za przyjcie psa (w wieku do 3
m-cy) do schroniska, obejmujcego dalszq do2ywotniq opiekq nad przyjtymi zwierztami
z terenu Gminy Leoncin I ponoszenia we wtasnym zakresie kosztów utrzymania
I wykonywania wszelkich zabiegów do momentu zejcia miertelnego, eutanazji tub adopcji
z zastrzeeniem, 2e zwierzta pozostajq wfasnokiq Zamawiajcego, ktOry wyraia zgodq na
ich ado pcj.

3.

Wykonywanie obtigatoryjnej sterytizacji zwierzqt przyjtych do schroniska.

4.

Wykonywanie obligatoryjnego chipowania zwierzqt przyjtych do schroniska.

5.

Wykonywanie usugi odtawiania zwierzqt, w tym uczestniczcych w kotizjach drogowych

6.

Termin rea!izacji zamOwienia od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

III. Opis warunków udziatu w postpowaniu:
Dokumenty, które wykonawcy sq zobowizani dotqczy6 do ofert:
1.

Formularz oferty - zacznik nr 1

2.

Aktualne Zezwolenie na prowadzenie schronisk dia bezdomnych zwierzt, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci
I porzdku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

3.

Aktualna Decyzja o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
o ktOrym mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze
zm.).

IV. Kryteria oceny oferty cenowej:
Zamawiajcy wybiera ofert, która zawiera najni2szq cen.
V. Miejsce I termin ziozenia oferty cenowej:
Ofertq cenowq nalezy zto2y6 do dnia 09.11.2015r. do godz. 15 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. Zatczniki
-Formularz oferty - zafqcznik nr 1,
- Projekt umowy— zaTcznik nr 2.

Zatwierdzarri\
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Zaqcznik Nr 1
Piecztka wykonawcy/Iidera
wykonawców wystpujqcych wspólnie

FORMULARZ OFERTY

Gmina Leoncin
ul. PartyzantOw 3
05-155 Leoncin
Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)

1.

SKtADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okreIonym w

2.

OtWIADCZAM, 2e zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w

zapytaniu ofertowym.
zapytaniu ofertowym I akceptujq je oraz ±e zdobytem/am konieczne informacje
potrzebne do prawidtowego przygotowania oferty I zobowizuje siq w miejscu I terminie
wyznaczonym przez Zamawiajcego.
3.

OFERUJk realizacjq przedmiotu zamOwienia w zakresie I na warunkach okreIonych w

zaproszeniu do skthdania oferty cenowej I w projekcie umowy, tj.
a.

jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku powyzej 3 m-cy) wynosk bdzie
zf (sownie

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

b. jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku do 3 m-cy) wynosi6 bdzie
z (slownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto,

c.

koszt wykonania ustugi sterylizacji wynosk bdzie ..................... zi
(stownie

d.

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

koszt wykonania uslugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosk bdzie
zi,

...........................................................................................) / lszt./netto,
koszt wykonania usfugi odowienia zwierzcia wynosi6 bdzie ..................... zt

(sownie
e.

(stownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto,
Cena netto razem a + b + c + d + e ........................................................... zf
Podatek VAT w wysokoci .............% co stanowi kwot

....................................... zt

Cena brutto pod Iegajca ocenie (a + b + c + d + e) ................................................................. zi

dnia
(podpis osoby uprawnionej do skfadania owiadczer'i
woli w imieniu wykoriawcy z piecztk)

Zalqçznik Nr 2
GK.272. .2015
Umowa Nr

/2015

zawarta w dniu .....................w Leoncinie pomiçdzy:
Gmin4 Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowanq przez:
WójtaGminy Leoncin - .........................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika .....................................................
zwanym w dalszej treci umowy ,,Zamawiajqcym"
NIP: .... ..... ... ..... ;REGON ...............
a Schroniskiem dia Bezdomnych Zwierzqt z siedzibft w ................................................
NIP... - ...- ..- ..;REGON ....................................
reprezentowanft przez PaniaJPana .............................................................................
zwanq, w dalszej treci umowy ,,Wykonawcq".
Zgodnie z wynikiem postçpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i wybranej oferty, bdcej integraInq czeci
umowy, zostala zawarta umowa nastçpujacej treci:
§1
Przedmiot umowy
I. Zamawiajey zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajqçe na
odlawianiu bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Leoncin, w tym zwierzt uczestniczftcych
w kolizjach drogowych i przewiezienie ich do Schroniska, w którym zwierzq zostanie objçte
opiekftweterynaryjnq, zgodnie z obowiftzujftcymi w tym zakresie przepisami prawa.
1. Odlawianie zwierzqt odbywaó sic bcdzie na warunkach okre1onych w zezwoleniu na
prowadzenie dziala1noci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzçtami, wydanym przez
Wójta Gminy Leoncin.
2. Usluga bçdzie wykonywana niezwlocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajqçego lub
w1aciwej Komendy Polieji, jednak nie póniej niz w terminie 2 dni od momentu przyjçcia
zgloszenia. Termin ten moe bye zmieniony P0 wczeniejszym uzgodnieniu tego
z przedstawicielem Zamawiajipego i za zgodq, ka2dej ze stron.
3. Usluga odlowienia zwierzat uczestniczftcych w kolizjach drogowych bcdzie wykonywana
niezwlocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajqçego lub wIaciwej Komendy Policji,
jednak lie póniej ni2 w czasie 3 godzin od momenta przyjçcia zgloszenia.
II. Zamawiajcy zieca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania zadanie polegajqçe na przyjçciu
i utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin w zakresie:
1. Przejçcia dalszej doywotniej opieki nad przyjçtymi zwierzçtami z terenu gminy Leoncin
i ponoszenia we wiasnym zakresie kosztów utrzymania i wykonywania wszelkich zabiegow do
momenta zej cia 9miertelnego lub adopcj i przej çtego zwierzçcia z zastrzeeniem, ze zwierzçta
pozostajftw1asnociqZamawiajqçego, który wyra2a zgodç na ich adopcjç.
2. Zapewnienia w1aciwych pomieszczeñ oraz warunkOw bytowania dia zwierzqt, które bçd
przebywaC w Schronisku, przez co rozumie sic równiez trzymanie w pomieszczeniach
umo2liwiaj4cych swobodne poruszanie sic zwierzqt. Zaznacza sic równiez, 2e w Schronisku
na1ey przestrzegaé zasady wydzielania pomieszczeñ dia zwierzt agresywnych i chorych oraz
pomieszczeñ do kwarantanny.
3. Zapewnienia zwierzçtom wystarczajcej i1oci karmy i stalego dostcpu do wody wedlug
obowiftzujcych norm.

4. Wszczepienia mikrochipów shicych do identyfikacji zwierzçcia oraz wprowadzenie danych
do ogólnopolskiej bazy danych z zastrzeethem, ze w przypadku adopcji, 9mierci naturalnej lub
eutanazji zwierzçcia, dane w bazie zostanq zaktualizowane.
5. Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukom bytujcym i nowo przyjçtym
do Schroniska z wylqçzeniem zwierzt, co do których lekarz weterynarii wyda zawiadczenie
o nie wykonywaniu tego zabiegu.
6. Wykonania obserwacji zwierzçcia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazenie wciek1izn4
w przypadku pokftsania czlowieka lub zwierzçcia.
7. Zapewnienia zwierzçtom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie
przepisami oraz w rozumieniu niniej szej umowy przez Co rozumie sic:
7.1. kontrolç stanu zdrowia;
7.2. profi1aktyk i leCzenie;
7.3. zwa1czanie paso2yt6w wewnçtrznych i zewnctrznyCh;
7.4. szzepienie przeciwko wciek1inie;
7.5. poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjçtych zwierzqt;
7.6. usypianie §Iepych miotów oraz zwierzqt nieuleCzalnie ChoryCh;
7.7. sterylizacjç i opiekç medycznpo zabiegu;
7.8. utylizaCjc padlyCh w sChronisku zwierzqt, zgodnie z obowiqzujqçymi przepisami.
8. Utrzymania psów do momentu adopcji, Amierci lub eutanazji w przypadkach okre1onyCh
odrçbnymi przepisami.
9. UmieszCzanie na wlasnej stronie internetowej przyjçtyCh zwierzqt do Schroniska pochodzqpych
z gminy LeonCin z opisem zwierzçcia zawierajqçym nr ewidenCyjny I nr mikrochipu
z podaniem nazwy, pici i rasy. W przypadku adopcji lub 9mierci w tym §mierci przez eutanazjç,
konieczne jest udokumentowanie tego zdarzenia poprzez przekazanie do Urzçdu Grainy
fotografli zwierzçcia i zawiadczenia lekarskiego lub przekazanie kopii umowy adopcji z
fotografift zwierzçcia do Urzçdu Gminy, wraz z miesiçcznym sprawozdaniem.
10.Wykonawca zobowia.zany jest do dostarczania miesiçcznego rozliczenia stanu zwierzftt
przyjctych z terenu Grainy Leoncin i przebywajftcych w Schronisku wraz z ich fotografiami,
opisem nazwy i pici oraz z numerem ewidencyjnym i nr mikrochipu identyfikacyjnego tych
zwierzt.
11.Zamawiaj 4cy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych zadañ wynikaj ftcych z niniej szej
umowy.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zrealizuje zadania objçte przedmiotem umowy w terminie od dnia 01.01.2016 r. do
dnia 31.12.2016 r.
§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie uslug bçdftcych przedmiotem niniejszej umowy tj.
1. Odlowienie zwierzccia oraz transport do Schroniska Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie
w kwocie ............ zi netto (slownie: .................ziotych /netto).
2. Przyjçcie zwierzccia w wieku powyej 3 m-cy i utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie w kwocie ............ zi netto (slownie: jeden tysic ziotych /netto).
3. Wszczepienie zwierzçciu mikrochipu, Wykonawcy przysluguj e wynagrodzenie w kwocie .......
zi netto (slownie: trzydzieci ziotych /netto).
2

4. Sterylizacja psa lub suki, leczenie + opieka p0 zabiegu w Schronisku, Wykonawcy przysluguje
wynagrodzenie w kwocie ......... zi netto (slownie. ...................... ziotych /netto).
5. Przyjçcie zwierzçcia w wieku do 3 m-cy i utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie w kwocie ................. zi netto (s1ownie ................ziotych
/netto).
6. Przyjçcie zwierzçcia tymczasowo (np. psa od osoby czasowo aresztowanej) i utrzymanie go
w Schronisku, bez zabiegow sterylizacji, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie w kwocie
zi I za 1 dobç brutto (slownie ........ziotych za dobç /brutto).
7. Do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 doliczony zostanie podatek VAT,
zgodnie z obowiazujqçymi w tym zakresie przepisami.
8. Zamawiajcy nie ponosi 2adnych dodatkowych kosztów, poza okre1onym w § 3 ust. 1, 2, 3,4,5
i 6 wynagrodzeniem za zwierzçta przyjçte i przebywajqce w Schronisku Wykonawcy, nawet
w przypadku czasowego albo stalego zamkniçcia lub likwidacji tego Schroniska.
9. Faktury bqd4 wystawiane przez Wykonawcç jednorazowo, p0 zakoñczeniu kadego miesiqça do
10 dnia kadego miesica, p0 wykonaniu i odpowiednim udokumentowaniu wykonanych
uslug, a szczeg61noci zgodnie z wymogami okre1onymi w § 2 rozdzial I. pkt. 9 i 10 1 § 3 ust.
1, 2, 3 ,4, 5 i 6.
10.Wszelkie p1atnoci na rzecz Wykonawey bçdft dokonywane (po udokumentowaniu uslug)
w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy, w Banku ....................
.............. ........................ ................................................ w terminie 21
diii od daty otrzymania prawidlowo wystawionej Faktury VAT.
11.Za datç zaplaty Strony bdft traktowaly datç obciq2enia przez bank kwota przelewu rachunku
Zamawiajcego.
12.W przypadku niezrealizowania p1atnoci w ustalonym terminie Wykonawca obciay
Zamawajftcego odsetkami ustawowymi za zwlok.
13.Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajce z niniejszej umowy nie moze przekroczyé kwoty
..ziotych, brutto (slownie. ..................... tysiftce ziotych, brutto).
§4
Rozwiqzanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiçcy i moe byó rozwiqzana przez kadq ze Stron za
uprzednim piseninym wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesiçcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem prawnym na koniec miesiqpa kalendarzowego nastpujcego P0 miesiftcu,
w którym wypowiedzenie zostalo zlo2one.
2. W razie niena1eytego wykonania umowy przez Wykonawcç, a w szczeg61noci nie
zapewnienie zwierzçtom w1aciwych warunków bytowania lub braku nale2ytego
udokumentowania wykonanych uslug, Zamawiajftcy moze rozwizaé umowç ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Zamawiajftcy moze odstapié od umowy, jezeli powe±mie wiadomoé o tym, e:
3.1. Wykonawca utracil uprawnienia do wykonywania dzia1aInoci bçdftcej przedmiotem
umowy;
3.2. Wykonawca znajduje siq w stanie zagraajqpym niewyp1aca1nocift lub przechodzi w stan
likwidacji w celach unnych niz przeksztalcenia przedsiçbiorstwa lub polftczenia sic
z innym przedsiçbiorstwem;
3.3. Zostalo wszczçte wobec majfttku Wykonawcy postcpowanie egzekucyjne lub
zabezpieczajce w takim zakresie, 2e uniemozliwi to realizacjç Umowy;
3

3.4. wystapily oko1icznoci powodujqçe, e wykonanie Umowy nie 1ey w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawierania Umowy;
3.5.

Wykonawca nie rozpoczaj realizacji uslugi w terminie bez uzasadnionych przyezyn lub
nie kontynuje ich, pomimo wezwania przez Zamawiajqcego ziozonego na pimie;

3.6. Wykonawca przerwal realizacjç uslugi bez uzasadnienia I przerwa trwa dluzej niz 14 dni;
3.7. Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeeñ ze strony
Zamawiajcego nie wykonuje uslug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowizywania umowne.

§5
Zmiany w umowie
1. Zamawiajftcy dopuszcza zmianç postanowieñ zawartej umowy w nastçpujacych przypadkach:
1.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j ezeli koniecznoé przedlu2enia terminu
wykonania przedmiotu umowy bdzie spowodowana przyczynami nieza1enymi od
Zamawiajqçego oraz od Wykonawcy, przy czym kada ze stron w terminie 14 dni od
zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugft stronç o ich zaistnieniu;
1.2. Zmiany powszechnie obowiftzujftcych przepisów prawa w zakresie majcym wplyw na
realizacjq przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT.
2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewa2noci, za wyjqtkiem zmian w wysokoci stawki podatku VAT, którq to zmiana nastçpuje
z dniem wprowadzenia nowej stawki przez przepisy prawa powszechnie obowiqzujqçego.
§7
Postanowienia koñcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewa2noci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 majq, zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bda przez SqçI rzeczowo
wlaciwy dia Zamawiajftcego.
4. Umowq sporzdzono w trzech jednobrzmiftcych egzeplarzach, dwa dia Zamawiajacego i jeden
dia Wykonawcy.

Zamawiaj qçy

Wykonawca
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