
Leoncin, dnia 2 grudnia 2015r. 

ZAPROSZENIE 

DO SKtADANIA OFERTY CENOWEJ 

Zgodnie z dyspozycip wynika*aci z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówietI publicznych (Dz. U. 2013 

poz. 907 ze zm.) do postepowania o wartoci nieprzekraczajcej 30 000 euro nie stosuje sie 

przepisów powotanej ustawy. 

I. Przedmiot I zakres zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nastpujqcych prac: 

zwizanych z udzielaniem pomocy weterynaryjnej wraz z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej 

oraz wfaciwych warunkOw bytowania w czasie kwarantanny I Ieczenia, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z 

pón. zm.) I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorOb 

zakanych zwierzqt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z pOn. zm.) oraz innymi obowizujcymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia: 

Warunkiem przystpienia do wspólpracy jest: 

1. Podanie jednorazowego lub ryczaftowego ( miesicznego) kosztu netto + kwoty podatku VAT 

za udzielenie pomocy weterynaryjnej wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz 

wIaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny I Ieczenia oraz ponoszenia we 

wtasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszekich zabiegów do momentu 

wyleczenia, zejcia mierteInego, eutanazji lub adopcji z zastrze±eniem, ±e zwierzta 

pozostajq wtasnokiq Zamawiajcego, ktOry wyra±a zgodq na ich adopcj. 

2. Wykonywa nie obligatoryjnego chipowa nia poszkodowa nych zwierzt przyjtych pod opiek 

wraz z umieszczeniem nadanego numeru w centralnej ogOlnopolskiej bazie 

identyfikacyjnej zwierzt. Sterylizacja lub kastracja wyleczonego zwierzcia przed oddaniem 

do ado pcji. 

3. Wykonywanie uslugi odtowienia I transportu zwierzt uczestniczcych w kolizjach 

drogowych. 

4. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. 

III. Opis warunków udziatu w postpowaniu: 

Dokumenty, ktOre wykonawcy sq zobowizani dotqczy6 do ofert: 



1. Formularz oferty - zatcznik nr 1 

2. Aktualne Zezwolenie na prowadzenie dziataInoci, a której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. a utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 

2013r. paz. 1399 ze zm.) 

3. Aktualna Decyzja a nadaniu numeru identyfikacyjnego, a ktOrym mowa w art. 5 ust. 9 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. a ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorOb 

zakanych zwierzt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, paz. 1342 ze zm.). 

IV. Kryteria oceny oferty cenowej: 

Zamawiajcy wybera ofert, która zawiera najni±szq cen. 

V. Miejsce I termin z$oenia oferty cenowej: 

Ofertq cenowq nate±y zlo2y6 do dnia 29.12.2015r. do godz. 15 w siedzibie Zamawiajcego 

przy. uP 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 - zaIcznik nr 1, 

- Projekt umowy - zatqcznik nr 2. 

Zatwierdzam 

UP--- ---XT ...M -- 

Henryk 	cM 
Sekret 	miny 



Zalqcznik Nr 1 

Piecztka wykonawcy/Iidera 

wykonawców wystpujcych wspól nie 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawcOw) 

1. SKLADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okreonym w 
zapytaniu ofertowym. 

2. OSWIADCZAM, ±e zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w 

zapytaniu ofertowym I akceptujq je oraz ±e zdobyem/am konieczne informacje 

potrzebne do prawidlowego 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 sktadania oferty cenowej I w projekcie umowy, tj. 

a. Ryczaftowy miesiczny koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu 

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

mu pomocy I przyjcia na leczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz 

przyjcia pod opiekq na ten okres zwierzcia wynosit bdzie .....................zi (stownie: 

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

b. Jednorazowy koszt udzielenia pomocy weterynaryjnej rannemu w zdarzeniu drogowym 

zwierzciu, w tym równie: odowienie I transport do Iecznicy, udzielenie mu pomocy I 

przyjcia na Ieczenie wraz z wymaganq kwarantannq zwierzcia oraz przyjcia pod 

opiek na ten okres zwierzcia wynosi6 bdzie .....................zt (sownie: 

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

c. koszt wykonania usTugi sterylizacji( lub kastracji) wynosk bdzie ..................... zt 

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

d. koszt wykonania usfugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosk bdzie 

zi, 

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

razem a + c + d ........................................................... zf 

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

Cenabrutto podlegajqca ocenie (a + c + d) ................................................................. ZI 



Cena netto razem b + c + d 	 . zf 

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

Cenabrutto pod Iegajca ocenie (b + c + d) ................................................................. zt 

dnia 

(podpis osoby uprawnionej do skfadania owiadczer 
woli w imieniu wykonawcy z piecztk) 


