
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ut. Partyzafltóv 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 

NtP: 531-16-66-399 REGON: 013270471 

G K.27 1 .ZO. 16.2016 
GO~. 6140.48 . 2016 Leoncin, dnia 14 grudnia 2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

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

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

2017". Prowadzone postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwier'i 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), gdy± wartok zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 

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

przepisów powofanej ustawy. 

I. ZAMAWIAJACY: 

Gmina Leoncin 

05-155 Leoncin 

ul. Partyzantów nr 3 

I. Przedmiot i zakres zamówienia: 

1. Przedmiotem zamOwienia 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 wtaciwych warunków bytowania w czasie 

kwarantanny i Ieczenia, 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) oraz innymi obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 

II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia: 

Warunkiem przystqpienia do wspótpracy jest: 

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

za udzielenie pomocy weterynaryjnej wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz 

wtaciwych warunków bytowania w czasie kwarantanny i Ieczenia oraz ponoszenia we 

wtasnym zakresie kosztOw utrzymania i wykonywania wszelkich zabiegów do momentu 

wyleczenia, zejcia gmiertelnego, eutanazji tub adopcji z zastrzezeniem, ze zwierzta 

pozostajq wfasnokiq Zamawiajqcego, który wyraza zgodq na ich adopcj. 

2. Wykonywanie obligatoryjnego chipowania poszkodowanych zwierzqt przyjtych pod opiek 

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

identyfikacyjnej zwierzqt. Sterytizacja tub kastracja wyteczonego zwierzcia przed oddaniem 

do ado pcji. 



3. Wykonywanie ustugi odtowienia i transportu zwierzt uczestniczcych w kolizjach 

drogowych. 

4. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. 

III. Opis warunków udziatu w postpowaniu: 

Dokumenty, które wykonawcy sq zobowizani dotqczy6 do ofert: 

1. Formularz oferty - zatqcznik nr 1 

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

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

z 2016 r. poz. 250) 

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

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

zakanych zwierzt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539). 

IV. Kryteria oceny oferty cenowej: 

Zamawiajcy wybiera ofert, ktOra zawiera najni2szq cen. 

V. Miejsce i termin ziozenia oferty cenowej: 

Ofertq cenowq naIey ztoyc do dnia 30.12.2016 r. do godz. 1229  w siedzibie Zamawiajcego 

przy. uI 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. Zat4czniki 

-Formularz oferty - zatcznik nr 1, 

- Projekt umowy - zatcznik nr 2. 

ZatwierdL

NY 

 

WOJT  

Adam 
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Piecztka wykonawcy/Iidera 	 ZaIcznik Nr 1 

wykonawcOw wystpujqcych wspOlnie 	 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców) 

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

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

zapytaniu ofertowym I akceptujq je oraz ±e zdobytem/am konieczne informacje potrzebne do 

prawidiowego 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. Ryczaltowy miesiczny 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 kwarantann4 zwierzcia oraz przyjcia pod 

opiekq na ten okres zwierzcia wynosk bdzie ..................... 8 (s{ownie: 

.....................................................) / 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 zwierzQcia wynosi6 bdzie .....................zI (stownie: 

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

c. koszt wykonania usugi sterylizacji( lub kastracji) wynosi6 bdzie ..................... z{ 

(sownie ...........................................................................................) / lszt./netto, 

d. koszt wykonania us{ugi wszczepienia mikrochipu zwierzciu wynosk bdzie .....................zf, 

(sownie ...........................................................................................) / lszt./netto, 

Cena netto razem a + c + d 	 zi 

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

Cenabrutto podIegajca ocenie (a + c + d) ................................................................. zi 

Cena nettorazem b + c + d ........................................................... zi 

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

Cenabrutto podlegajca ocenie (b + c + d) ................................................................. zi 

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

(podpis osoby uprawnionej do skbdania oswiadczeñ woli 

w imieniu z piecztk) wykonawcy) 
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GK.272. .2016 
	

Zatqcznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ............/...201.. 

Zawarta w dniu ................... ......................... 	w Urzdzie Gminy Leoncin pomIdzy: 
Gminq Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, zwana w dalszej czci umowy ZIeceniodawc 
NIP: 531-16-66-399; REGON: 013270471, reprezentowanq przez: 

Wójta Gminy - Adama Mirostawa Krawczaka, przy kontrasygnacie Skarbnika- Mari! Jolanty Zalewskiej, 

a firm/tekarzem weterynarii .............................., (adres).................................. NIP ......................, REGON 
...... zwanq w da?szej treci Wykonawcq reprezentowan przez: ............................................. 

zostath zawarta niniejsza UMOWA o nastpujcej treci: 

§1 

1. Wykonawca zobowiqzuje siq do ZAPEWNIENIA CAt.ODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU 

ZDARZE1 DROGOWYCH Z UDZIALEM ZWIERZfT NA TERENIE GMINY LEONCIN zwane dalej przedmiotem 
umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Caodobowq opiekQ weterynaryjnq w przypadku zdarzeri drogowych z udziaem zwierzt na terenie gminy 

LEONCIN; 

2) Czas reakcji od chwili zg{oszenia, 0 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 usfugq w zastQpstwie I spefni wszystkie waruriki jakie postawione zostafy w postpowaniu 

OFERTOWYM. 

4) 0 fakcie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowizany jest powiadomid Zamawiajqcego z 7 - dniowym 

wyprzedzen ie m. 

5) Wykonawca we wasnym zakresie dokona rozliczenia z osobq pethiqcq zastpstwo. 

Zamawiajcy w tym zakresie nie ponosi ±adnej odpowiedzianoci. 

3. Potrzebq opieki weterynaryjnej zg1asza Wykonawcy upowa±niony pracownik Zamawiajcego drog 
teIefoniczn 

§2 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

§3 

1. Strony ustaIaj, ze z tytuu realizacji niniejszej umowy Zamawiajqcy wyp{aci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczattowe w wysokoci ogó{em.  ....................... z{ netto (stownie .................. zt). ..................... z{ brutto 

(s{ownie ..................z{), p{atne miesicznie w wysokoci .................. zt brutto. 

§4 

1. Wynagrodzenie bdzie p{atne prze!ewem na konto Wykonawcy w ciqgu 21 dni od daty otrzymania 

comiesicznej faktury przez Zamawiajcego. 

§5 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowizuje siq do: 

1) przestrzegania przepisów prawa ujtych zwfaszcza w: 

a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 856 z pón. zm.) zwanej dalej 
ustawq o ochronie zwierzt, 
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b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwakzaniu chorób zakafnych zwierzqt (tj. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1539) zwanej daej ustaw o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwaIczanu chorób zakanych 

zwierzqt, 

c) wtaciwych rozporzdzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw. 

§6 

1. Zamawiajqcy ma prawo odstpk od umowy w przypadku wiadomoci o tym, ie Wykonawca: 

1) zostat postawony w stan likwidacji lub upadoc; 

2) zosta1 wydany nakaz zajQcia majtku Wykonawcy; 

3) przystpif do rozwiqzania firmy; 

4) zawiesit dzialalnok gospodarcz; 

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

2. Zamawiajqcy maze odstqpid ad umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji racego naruszania przez 
Wykonawcq postanowieri niniejszej umowy, bqdi naruszenia przepisów prawa przez Wykonawc, ktOre 

wplywa{yby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajcego od umowy Wykonawcy przys{uguje wynagrodzenie 

za nale±ycie zrealizowane prace. Zamawiajqcy winien ustaIk wartok nae±ycie zrealizowanych przez 

Wykonawcq prac. W celu ustalenia wartoci zreatizowanych prac Zamawiajqcy bdzie wspópracowat 

z Wykonawq. 

4. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Do owiadczenia o odstqpieniu 

od umowy nalezy dolqczy6 pisemne uzasadnienie. 

5. W przypadku zaistnienia innych przyczyn nii okreIone w ust. 1 i 2 odstpienie jest dopiero wtedy skuteczne, 

je±eli strona wypowiadajca umowq wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wype{nienia postanowieri 

umowy I poinformuje j, ze p0 bezskutecznym upywie tego terminu odstpi od umowy. 

6. Niezale±nie od przypadków, o których mowa w ust. 1 I 2 Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy w sytuacji, 

gdy wykonanie umowy nie bdzie s{u±yo interesowi publicznemu, czego nie mona byto przewidzie6 w chwiIi 

zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzicia wiadomoci o tych 3 okoIicznociach. W takim wypadku 

Wykonawca mote 2qda6 jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czci umowy. 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

I innych przepisów wtaciwych dia przedmiotu zamówienia. 

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

w drodze bezporednich negocjacji, poddawane bqdq orzecznictwu sdu powszechnego wtaciwego dia 

siedziby Zamawiaj4cego. 

3. Wszelkie zmiany I uzupetnienia treci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 

4. Umowa niniejsza sporzdzona zosta{a w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, P0 jednym dia kadej Stron. 

ZAMAWIAJCV 	 WYKONAWCA 

WO.JT GMINY 

Adam MfroIaw Kni'wczak 

GMINA LEONCIN 	
2 05-155 Leoncin, APartyzantow 3 

tel./fax 22 785-65-82(85),22 785-66-00 
NIP: 531-1-66-399, REGON: 013270471 


