
URZ4D GMINY LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul.PattyZafltóW 3 
NIP 531-13-59-622, REGON 000538981 
tel./tax 022 785-65-82 (85), 022 785-66.00 

wol. mazowieckie 
Leoncin, dnia 04.12.2015r. 

ZAWIADOMIENIE 

dia mieszkañców gminy prowadzqçyeh gospodarstwa role 

W zwiazku z obowiazkiem wynikajcym z art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie 
zwierzqt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) dotyczqcym wskazania gospodarstwa rolnego w 
celu zapewnienia miejsca dia zwierzftt gospodarskich, Wójt Gminy Leoncin oglasza 
zapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dia zwierzat gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym. 

Szczegoly oferty: 
1. Gospodarstwo role, które dekiaruje chçé i mo!iwoé przyjçcia zwierza,t 

gospodarskich z terenu Gminy Leoncin bçdzie s1uy6 jako miej see, do którego 
odplatnie przekazywane bqd4 zwierzçta w przypadkach losowych, np. brak opiekuna 
orazw sytuacji kiedy zwierzçta sq, czasowo odbierane wlacicie1owi lub opiekunowi na 
podstawie decyzji Wójta w przypadku znçcania sic nad nimi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 
2 ustawy o oehronie zwierzt. 

2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeñ lie okre1a sic kiedy 
i najak diugo mo2e zaistnieé potrzeba ulokowania zwierzt w gospodarstwie. 

3. Gospodarstwo role powinno bye dyspozycyjne do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Formularz oferty na1ey skiadaC w terminie do 29 grudnia 2015 r. osobicie w sekretariacie 
Urzçdu (pok. nr  8, na piçtrze) do godziny 15 00  lub przeslaC poczta, do Urzçdu Gminy 
Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155 Leoncin w zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,,Oferta 
dotyczqca zapewnienia miejsca dia zwierzqt gospodarskich pochodzqçych z terenu gminy 
Leoncin w 2016 r." 

Zalftcznik: 
Formularz oferty - zalqcznik nr 1 

	
WOii GMJNY 

Adam Mirw Krawcza/e 



Zalftcznik nr 1 

imie i nazwisko 

adres gospodarstwa 

FORMULARZ OFERTY 
Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów nr 3 
05-156 Leoncin 

1. SKLADAM OFERTI na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ohe1onym w 
zapytaniu ofertowym. 

2. OSWIADCZAM, ze zapoznalemlam sic z warunkami wykonania zamówienia 
zawartymi w zapytaniu ofertowym i akceptujç je oraz, 2e zdobylem/am konieczne 
informacje potrzebne do prawidlowego przygotowania oferty i zobowiazujç sic w 
przypadku wybory mojej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertft w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajftcego. 

3. OFERUJ1 realizacj ç przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach okre1onych w 
zaproszeniu do skiadania oferty cenowej, tj. 

a. dobowy koszt obsiugi I zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koñ, bydlo) 
wynosió bçdzie ............zi 
brutto(slownie.........................................................................................) 

b. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia(trzoda chtewna) 
wynosió bçdzie .............. zi 
brutto(s1ownie .......................................................................................... 
) 

c. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (koza, owca) 
wynosié bcdzie  ................ zi brutto 
(slownie...........................................................................................) 

.....dnia 
podpis wlacicie1a gospodarstwa 


