
Milejczyce, dnia 13 lutego 2017 r. 

 
 

 

GKOŚ. 6140.2.2017 

                   
                                                                                                                                           

 

           
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
 

1. Zamawiający Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce zaprasza do złożenia 

oferty. 
 

2. Przedmiot zamówienia: Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu 

Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt. 
 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na zgłoszenie przekazywane 

Wykonawcy faksem lub telefonicznie. Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tj.: Dz. U z 

2013 r., poz. 856) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad  i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753). 

 

Do przedmiotowych zadań wykonawcy należy: 

1. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska a w razie konieczności do Lecznicy  

Weterynaryjnej; 

2. Transport wyłapywanych zwierząt; 

3. Zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

4. Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 

5. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku; 

6. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt 

przebywających  w schronisku; 

7.  Zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 

8.  Sterylizacja albo kastracja zwierząt; 

9.   Usypianie ślepych miotów; 

10. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku; 

11.  Prowadzenie ewidencji zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej; 

12. Przedstawianie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań na temat ilości zwierząt 

przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu. 

 
3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:  

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 .03. 2018 roku 

b) warunki płatności: przelewem na konto bankowe 

 
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
Urząd Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój nr 4.  
tel. 85 657 90 70 wew. 25, fax 85 657 90 83. 

 

5. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena. 
 



6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i 
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):  

  
- Posiadają zezwolenie na prowadzenie schroniska i wyłapywanie psów lub umowę ze 
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt; 
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego zobowiązany będzie wystąpić do Wójta Gminy Milejczyce o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Milejczyce. 
 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie 

pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, 

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr GKOŚ. 6140.2.2017 do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyłapywanie i odbieranie 

bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i 

utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.” /  przesłać na adres Urzędu Gminy. 

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2017 r. do godziny 1200   

w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 2. 

 

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w przypadku gdy 

najkorzystniejsza oferta będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………. 

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

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

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

Numer telefonu / fax …………………………………………………………………………… 

Strona internetowa …………………………………………… 

NUMER REGON …………………………………………… 

NUMER NIP ……………………………………………….. 

 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr GKOŚ. 6140. 2.2017  z dnia 13 lutego 2017 r. na:  

Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z 

transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt. 

1. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym  

zapytaniem ofertowym za cenę: 

 

cena brutto …...............………………….zł 
 

(słownie: ……………...........................................…………………….................………..) 

w tym: 

- cena netto ………….........................…………zł 

  (słownie: ………….....................................................……………………………..) 

- podatek VAT (    %) …........................…..zł 

  (słownie: …………….....................................................…………………………..)

   

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. W razie wybrania oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na podstawie 

warunków określonych w zapytaniu ofertowym. 

4.   Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

1)  

2)  

3)  

4)  

  

 

  

Milejczyce, dnia ................….....…                                     ….………………………………… 
                                                                        (podpis osoby uprawnionej) 
 

 

 

…………......…………………. 
         (pieczęć Wykonawcy) 


