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GO.6140.49.2016 

Leoncin, dnia 10 listopada 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dia mieszkañcOw gminy prowadzcych gospodarstwa role 

W zwizku z obowizkiem Gminy wynikajcym z art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) dotyczcym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dia zwierzt gospodarskich - Wójt Gminy Leoncin oglasza zapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca 
dia zwierzt gospodarskich w gospodarstwie rolnym poloonym na terenie gminy Leoncin. 

Prowadzone postçpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. 
2015 poz. 2164 ze zm.) - wartoá zamOwienia nie przekracza wyraonej w ziotych kwoty 30 000 euro 
(art. 4 pkt 8 ustawy). 

I. ZAMAWIAJ4CY: 

Gmina Leoncin 
05-155 Leoncin 
ul. PartyzantOw nr3 

II. Przedmiot I zakres zamówienia 

Przedmiotem zamOwienia jest wykonanie nastpujqçych zadañ: 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dia zwierzt gospodarskich, poloonego 
na terenie gminy Leoncin. 

SzczegOly oferty: 
1. Gospodarstwo role, które dekiaruje chá i mo1iwoé przyjcia zwierzat gospodarskich z terenu 

Gminy Leoncin bdzie sluyé jako miejsce, do ktOrego odplatnie przekazywane bdq zwierzçta 
w przypadkach losowych, np. brak opiekuna orazw sytuacji kiedy zwierzta sa czasowo odbierane 
wlacicie1owi lub opiekunowi na podstawie decyzji WOjta w przypadku znçcania sic nad nimi zgodnie 
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierzqt. 

2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeñ nie okre1a sic kiedy i najak diugo mo±e 
zaistnied potrzeba ulokowania zwierzat w gospodarstwie. 

3. Gospodarstwo role powilmo byd dyspozycyjne do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Formularz oferty nalezy skladaO w terminie do 15 grudnia 2016 r. w sekretariacie Urzcdu (pok. nr  8, na pictrze) 
do godziny 15 °° lub przeslaé poczt do Urzçdu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155 Leoncin 
w zamknictej kopercie z dopiskiem ,,Oferta dotyczqca zapewnienia miejsca dia zwierzt gospodarskich 
pochodzcych z terenu gminy Leoncin w 2017 r." 

WÔJG M1NY 

...........A4am.Mf/Qir'...... 
Za1acznik: 

Formularz oferty - zahcznik nr 1 



Zalftcznik nr 1 
do oferty na gospodarstwo role 

imiç i nazwisko wlacicieIe 

adres gospodarstwa 

Tel. kontaktowy 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leoncin 
ul. PartyzantOw nr 3 
05-156 Leoncin 

1. SKLADAM OFERTI na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre1onym 
w zapytaniu ofertowym. 

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

3. OFERUJI realizacjç 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) 
wynosié bçdzie ............zi 
brutto(slownie- ........................................................................................ 

b. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (trzoda chiewna) 
wynosié bcdzie  .............. zi 
brutto(slownie.  ....................................................................................... ), 

c. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy dia jednego zwierzçcia (koza, owca) 
wynosié bçdzie ................ zi brutto 
(s1o'wnie ...............................................................................................), 

d. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzccia drobiu (kura, 
kaczka, gç, indyk, perliczka) wynosié bçdzie ................ zi brutto 
(slo'wnie. ............................................................................................... ), 

e. dobowy koszt obsiugi i zabezpieczenia karmy diajednego zwierzçcia (pies, kot) wynosió 
bçdzie ................ zi brutto 
(slownie.  ................................................................................................ ). 

dnia 
(podpis wlacicieIa gospodarstwa) 


