
Puszcza Mariańska, dnia 29.06.2021 rok 

OŚ………...2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 NA ZADANIE PN: 

„Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska” 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Puszcza Mariańska 

ul. Stanisława Papczyńskiego 1 

96-330 Puszcza Mariańska 

tel./fax 46 831-81-69 / 46 831-81- 18 

e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl 

REGON 000545975 NIP 838-17-51-539 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : odławianiu, transporcie oraz utrzymaniu w schronisku 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska, w tym: 
1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Puszcza Mariań-

ska oraz oznaczeniem chipem; 

2) odłowienie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, sieć weterynaryjna, klatka) umoż-

liwiającego bezpieczne i humanitarne jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności, przez 

osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie; 

3) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na zapewnieniu: 

a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła 

dziennego,  

b) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą do stanu zdrowia i wieku zwierząt, 

c) stałego dostępu do wody, 

d) opieki weterynaryjnej;  

4) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do schroniska;   

5) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie;   

6) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny dla nowoprzybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia 

człowieka przez psa przeprowadzenie, w ramach kwarantanny, obserwacji w kierunku wścieklizny; 

7) czas reakcji od chwili zgłoszenia - do 12 godzin;            

8) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzę-

cia (psa) ze schroniska; 

9) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i skuteczne oddawanie do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia należytych warunków byto-

wych, w tym sprawdzenie wiarygodności osób adoptujących zwierzę, zawieranie umów z osobami ad-

optującymi zwierzę – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu; 

10) utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w schronisku – w związku z udokumentowaną cho-

robą; 

11) prowadzenia rejestru odłowionych zwierząt z terenu Gminy zawierający: daty odłowienia bezdomnych 

zwierząt, ilość odłowionych zwierząt, miejsca odłowionych zwierząt, numer zlecenia odłowu zwierząt, 

fotografie odłowionych zwierząt wraz z przebiegiem pobytu w schronisku i wykonanych zabiegów we-

terynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, kastracji, sterylizacji, zabiegów eutanazji); 

12) przedkładanie co miesiąc fotografii odłowionych zwierząt wraz z informacjami na temat: daty odłowienia 

bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych zwierząt, miejsca odłowionych zwierząt, numer zlecenia 

odłowu zwierząt, daty adopcji, daty wykonanych zabiegów eutanazji; 
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13) wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni roku 

z uwzględnieniem także dni wolnych od pracy, e tym sobót, niedzieli i świąt;  

14) przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia specjalistyczny pojazd wraz z wyposa-

żeniem;   

15) przejęcie 23szt.1 psów znajdujących się w schronisku w Korabiewicach prowadzonym przez Fundację 

Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA! w Warszawie i zapewnienie im opieki przez czas 

trwania umowy. 

16) przewidywana ilość nowo odłowionych psów i przekazanych do schroniska – 30szt. 

 

III. Termin realizacji zadania: termin realizacji  od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r. 

IV. Wykaz dokumentów: 

1) Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty potwierdzone przez oferenta za zgodność z 

oryginałem kopii: 

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

2) zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt  wydane na podstawie art. 7 ust. 1 

pkt. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888); 

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj. na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska, wydane przez Wójt Gminy 

Puszcza Mariańska; 

4) oświadczenie Wykonawcy, iż zawarł z lekarzem weterynarii umowę w zakresie opieki 

weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku; 

5) aktualne decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w 

posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt; 

6) aktualną umowę prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu 

utylizacji gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie. 

2) Brak załączenia kompletu dokumentów do oferty, będzie wiązał się z odrzuceniem oferty z niniejszego 

postępowania ofertowego. 

3) Zamawiający wymaga, aby oferent podczas wykonywania usługi posiadał: 

1) oznakowany samochód, przystosowany do przewozu zwierząt; 

2) profesjonalny sprzęt wyprodukowany do celu wyłapywania zwierząt bezdomnych; 

 

V. Cena ofertowa. 

1.  Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. 

2.  Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia: 

a) odłowienie bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Puszcza Mariańska; 

b) transport – należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska; 

c) przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie 

i odpchlenie; 

d) pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz opieki 

weterynaryjnej bez względu na czas jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku; 

e) sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia; 

f) usypianie ślepych miotów; 

g) obligatoryjne znakowanie (chipowanie) zwierząt; 

                                                           
1 Stan na dzień 29.06.2021r., faktyczna ilość przejmowanych psów wynikać będzie ze stanu w dniu przekazania.  



h) utylizację zwłok. 

3. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

4. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 

5. Najniższa łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie uwzględniona jako najważniejszy 

czynnik wyboru danej oferty. 

 

VI. Warunki płatności: 

Cena usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni 

od daty przedłożenia faktury, z dołu za miesiąc poprzedni. 

 

VII. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Irmina Cuper  46/ 831-81-69 wew. 34 lub mail: srodowisko@puszcza-marianska.pl 

 

VIII. Oferty należy składać: 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.07.2021r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy                               

w Puszczy Mariańskiej, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska lub w formie elektronicznej 

na adres: urzad@puszcza-marianska.pl z dopiskiem „Oferta na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Puszcza Mariańska”. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

Oferta  powinna być: opatrzona pieczątką Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę 

Wykonawcy,  jego numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Wykonawcą, którego Oferta będzie 

następna w kolejności pod względem kryterium wyboru. 

5. Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez wskazania 

uzasadnienia. 

7. Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzenia dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie 

miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, 

a także prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

8. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty poprzez umieszczenie informacji o wyborze 

oferty na stronie internetowej Zamawiającego. 

IX.  Załączniki. 

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

1. zał. nr 1 – oferta wykonawcy 

2. zał. nr 2 – wzór umowy + klauzula informacyjna do umowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Wzór oferty 

…......................................... 
       /pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

Gmina Puszcza Mariańska  

ul. Stanisława Papczyńskiego 1 

96-330 Puszcza Mariańska 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

„Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska” 
 

 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………...…………………………………………………………….….. 

Nr telefonu/faks/e-mail …………………………………………………………………………… 

nr NIP ………………………………………………………………………………………………. 

nr REGON ……………………………………………………………………………………......... 

OFERUJEMY  WYKONANIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZA  KWOTĘ:  

a) Cena netto za 1 szt zwierzęcia: …………………………..zł/+VAT………% w wysokości ……………zł/ 

cena brutto:……………………………zł/ (słownie:…………………………………..) - opłata za odłowienie 

i transport oraz wykonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. 

b) cena netto za  1 dobę:……………………. zł/ + VAT …....% w wysokości ……………………….zł 

cena brutto: ……………………... zł/(słownie: …………………………...………………….) – koszt 

dobowego pobytu w schronisku jednego zwierzęcia (cena obejmuje m.in: usługi weterynaryjne, karmie-

nie, dozór i opiekę, usypianie ślepych miotów, koszt utylizacji zwierząt padłych lub uśpionych, chipowa-

nie, sterylizacje, kastrację itp.) 

 

2. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.06.2022 roku. 

3. Oświadczamy, że:  

1) akceptujemy warunki płatności; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
4) akceptujemy postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazane przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia upływu 

terminu składania ofert do dnia 09.07.2021r., 



6) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do zapytania ofertowego, 
7) oświadczamy, że ceny wskazane w niniejszej ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty i że cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji 

umowy. 
 

 

 

 

 
.................................................. 
            /miejscowość i data/  

......................................................................... 
                                                                                                             /podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


