
Bejsce, 03.01.2019 r.  

Znak: BIDR 614.2.19 
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…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH 
 

w postępowaniu poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych) 
 

I. Informacja o zamawiającym: 

Gmina Bejsce: Adres i siedziba: Bejsce 252, 28 - 512 Bejsce  

Internet: bejsce.eu     e-mail: odpady.bejsce@interia.pl 

tel./fax. (041) 35 11 610 / (41) 35 11 610 wew. 22 
 

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji 

Przedmiotem zamówienia jest usługa „świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

w roku 2019" na terenie gminy Bejsce w ramach programu pn. „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bejsce w roku 2019” 

polegająca w szczególności na: 

a.  odłowieniu zwierzęcia, przeprowadzeniu badania, zapewnieniu niezbędnej pomocy 

lekarskiej. Następnie niezwłocznym zgłoszeniu możliwości przewiezienia zwierzęcia 

będącego w dobrej kondycji fizycznej do schroniska (wskazanego przez gminę). 

W przypadku, gdy odbiór zwierzęcia przez schronisko z jakichkolwiek przyczyn będzie 

niemożliwy – tymczasowym przetrzymaniu zwierzęcia we właściwych warunkach sanitarno – 

bytowych, 

b.  zastosowaniu eutanazji wobec zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi a ich stan 

zdrowia jest na tyle ciężki, że leczenie nie rokuje powodzenia oraz przekazaniu zwłok do 

utylizacji, 

c. utylizacji zwłok. 

Przedmiot zamówienie obejmuje: 

1. Uśpienie ślepego miotu zwierząt bezdomnych. 

2. Sterylizację bezdomnych suk. 

3. Sterylizacja bezdomnych kocic. 

4. Kastracja bezdomnych psów. 

5. Kastracja bezdomnych kotów. 

6. Dojazd do zwierzęcia potrąconego w wypadku drogowym i sprawdzenie stanu, w jakim znajduje 

się zwierzę (teren Gminy Bejsce). 

7. Szczepienie przeciw wściekliźnie. 

8. Szczepienie przeciw chorobom zakaźnym. 

10. Odrobaczanie. 

11. Eutanazję zwierząt w przypadkach określonych w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. 

o ochronie zwierząt. 

12. Utylizację uśmierconego zwierzęcia obejmująca zbiór, transport i unieszkodliwienie 

uśmierconego zwierzęcia. 

13. Wyłapanie bezdomnego zwierzęcia. 

14. Przetrzymanie wyłapanego zwierzęcia w lecznicy (wraz z dokarmianiem). 



 

III. Informacje uzupełniające 

1. W cenie usługi powinny zawierać się koszty dojazdu na teren Gminy Bejsce. 

2. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznych ilości wykonanych usług 

weterynaryjnych. 

3. Inne usługi niewymienione w przedmiocie zamówienia będą wykonywane na podstawie 

osobnego zlecenia udzielonego przez Gminę Bejsce i płacone po negocjacjach cenowych. 

4. Faktury (rachunki) będą płatne przelewem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). 

6. Termin realizacji umowy obejmuje czas od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

IV. Ocena złożonych propozycji cenowych. 

Podstawowym kryterium oceny i wyboru propozycji cenowych będzie najniższa cena zaoferowana 

przez Wykonawcę. 

Cena zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie 

przez cały okres realizacji zadania. 
 

V. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert. 

Propozycje cenowe należy składać pisemnie w zapieczętowanej kopercie z napisem „Świadczenie 

usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2018" 

do dnia 18.01.2019 roku, w Urzędzie Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce - do godz. 12:00 . 
 

Wykonawcy o dokonanym wyborze zostaną poinformowani przez Zamawiającego w formie pisemnej. 
 

VI. Warunkiem uczestnictwa w w/w postępowaniu jest: 

• złożenie oferty na załączonym formularzu załącznik nr 1; 

• dokument potwierdzający, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza 

weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez okręgową 

radę lekarsko - weterynaryjną; 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami 

-   Tomasz Pudo, tel. (41) 35 11 610 wew. 30 

Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty  

Załącznik Nr 2 Wzór umowy 

 

 



 

Załącznik nr 1- oferta 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na „świadczenie usług weterynaryjnych, 

w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019" wykonanie zamówienia: 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

 

 

 

L.P. Nazwa Oferowana cena brutto za 1 

szt. 

1. Uśpienie ślepego miotu zwierząt 
bezdomnych 

 

2. Sterylizacja bezdomnych suk  

3. Sterylizacja bezdomnych kocic  

4. Kastracja bezdomnych psów  

5. Kastracja bezdomnych kotów  

6. Dojazd do zwierzęcia potrąconego 
w wypadku drogowym i 
sprawdzenie stanu, w jakim 
znajduje się zwierzę 

 

7. Szczepienie przeciw wściekliźnie  

8. Szczepienie przeciw chorobom 

zakaźnym 

 

9. Odrobaczanie  

10. Eutanazję zwierząt w przypadkach 
określonych w art. 33 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 21.08.1997r. o 
ochronie zwierząt 

 

11. Utylizację uśmierconego zwierzęcia 
obejmująca zbiór, transport i 
unieszkodliwienie uśmierconego 
zwierzęcia 

 

12. Wyłapanie bezdomnego zwierzęcia  

13. Przetrzymanie wyłapanego 
zwierzęcia w lecznicy (1 doba 
pobytu) 

 

 



 

 

 

2. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla 

kompleksowego wykonania zlecenia i stanowi podstawę do rozliczenia się z Zamawia-

jącym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia - a tym samym uzy-

skaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w ta-

kim zakresie, że zapewni to prawidłowe sporządzenie oferty, jak i realizację zamówie-

nia w związku z powyższym nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

4. Ponadto udzielamy: 

           1)  Terminu płatności 30 dni od dnia złożenia faktury. 
2) Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od dnia 

01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. 

5.     Oświadczam, że: 

 Posiadam/y kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. 

 Posiadam/y wiedzę i doświadczenie, dysponuję/emy odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 

 

……………………………………..    ………………………………….. 

miejscowość i data       podpis i pieczęć Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 



                                                          Załącznik Nr 2 (wzór umowy) 

 

UMOWA NR …………  

zawarta w  dniu ……….. 2019 r. 

pomiędzy Gminą Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce NIP 605-00-53-728, REGON 291009952 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Bejsce- Pana Edwarda Krupę  

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a ………………. zwanym dalej Zleceniobiorcą  

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w formie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług 

weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt” zgodnie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986) o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług weterynaryjnych 

zlecanych przez Zleceniodawcę. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zleconych usług weterynaryjnych. 

Zleceniodawca nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zleconych 

usług w okresie trwania niniejszej umowy 

2. Usługi świadczone będą dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Bejsce, oraz pochodzących 

z wypadków komunikacyjnych, jak również odebranych decyzją Wójta         w przypadkach 

określonych ustawą o ochronie zwierząt. 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zabiegi określone w ofercie z należną starannością 

i zgodnie ze sztuką weterynaryjną. 

                                                                     

§ 3 

 

1. Usługi będą świadczone po każdorazowym telefonicznym lub pisemnym zleceniu przez 

Zleceniodawcę. 

2. W dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Urzędu Gminy  zlecenia mogą zgłaszać do 

Zleceniobiorcy służby publiczne (straż pożarna, policja ). 

                                                                         

§ 4 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 2 całodobowo 

przez wszystkie dni w roku. 

2. W przypadku nieobecności Zleceniobiorcy, usługi objęte niniejszą umową w ramach 

zastępstwa wykonywać będzie lekarz weterynarii wskazany przez Zleceniobiorcę. 

3. W przypadku zgłoszenia dotyczącego zwierząt agresywnych, stwarzających zagrożenie dla 

ludzi, zwierząt poszkodowanych w wypadkach Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji 

zgłoszonych przez Zleceniodawcę usług maksymalnie w ciągu 3 godzin. 

 

                                                                              



§ 5 

 

Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania usługi zabezpieczy Wykonawca w 

ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych prac. 

 

§ 6 

 

1. Strony zgodnie ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonanie usług objętych 

niniejszą umową: 

1) Ustala się miesięczny, system rozliczania usług. 

2) Należność za wykonanie usług regulowana będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 

Zleceniodawcę faktury, 

3) Do wystawionej faktury Zleceniobiorca każdorazowo będzie dołączać zestawienie zbiorcze 

wykonanych usług, obejmujące opis zwierzęcia adres ostatniego przebywania oraz rodzaj wykonanej 

usługi, 

4) Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

wynikające z zestawienia zbiorczego wykonanych usług zleconych przez Zleceniodawcę w danym 

okresie rozliczeniowym oraz ich cen określonych w ofercie cenowej stanowiącej integralną część 

niniejszej umowy: 

1. Uśpienie ślepego miotu zwierząt bezdomnych: …….. 

2. Sterylizacja bezdomnych suk: ………… 

3. Sterylizacja bezdomnych kocic: ………… 

4. Kastracja bezdomnych psów: ………….. 

5. Kastracja bezdomnych kotów: …………. 

6. Szczepienie przeciw wściekliźnie: …………. 

7. Szczepienie przeciw chorobom zakaźnym: …………  

8. Odrobaczanie: ………… 

9. Dojazd w obrębie Gminy Bejsce do zwierzęcia potrąconego w wypadku drogowym i sprawdzenie 

stanu, w jakim znajduje się zwierzę: ………. 

10. Wyłapanie bezdomnego zwierzęcia: ………… 

11. Przetrzymanie jednego zwierzęcia w lecznicy (jedna doba pobytu): ………… 

12. Eutanazję zwierząt w przypadkach określonych w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o ochronie zwierząt: ……….  

13. Utylizację uśmierconego zwierzęcia obejmująca zbiór, transport i unieszkodliwienie uśmierconego 

zwierzęcia: ……….. 

6) w przypadku konieczności wykonania usług nieokreślonych w ofercie cenowej Zleceniobiorca 

będzie każdorazowo informował o tym Zleceniodawcę uzgadniając cenę i zakres koniecznego zakresu 

usług. 

7) Strony ustaliły wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w łącznej kwocie nie większej niż 3 

000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) w całym okresie obowiązywania umowy.  

 

§ 7 

 

Strony zgodnie postanawiają, że będą współpracować ze sobą w zakresie Gminnego Programu opieki 

nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce, oraz 

w zakresie przeprowadzania adopcji zwierząt bezpańskich i odebranych decyzją Wójta Gminy Bejsce. 

 

§ 8 

 

Czas realizacji umowy od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. 



 

§ 9 

 

Zmiany warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie. 

                                                                            

§ 10 

 

W przypadku rażącego naruszania przez Zleceniobiorcę postanowień umowy Zleceniodawca może  

wypowiedzieć umowę w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia. 

                                                                             

 § 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 

 

§ 12 

 

Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 

miejscowo i rzeczowo Sąd według siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla 

Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

 

….....................................                                                                             …...................................... 

Zleceniodawca                                                                                                     Zleceniobiorca 

 


