Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................
NIP .............................................................................................
REGON ......................................................................................
Telefon ........................................................................................
Faks/adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję .......................................

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Wodzierady w formie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest
„wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki
w schronisku dla bezdomnych zwierząt”, przedkładamy niniejszą ofertę:

Lp

Wyszczególnienie

Cena jednostkowa netto

1
1

2
Wyłapanie i dostarczenie do schroniska
jednego zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem

3

Cena jednostkowa
brutto
4

………………………

………………..

a) …………..
b) …………..

………………….
………………….

……………………..

………………….

……………………….

……………………..

……………………..

……………………

………………………

………………….

2

3

4

5

6

Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz
dostarczenie
do
schroniska
wraz
z
oznaczeniem chipem więcej niż jednego
zwierzęcia:
a) za pierwsze zwierzę
b) za każde następne zwierzę
Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym
samym miejscu i czasie oraz ich transport do
schroniska i oznaczenie chipem
Interwencja w przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego
zwierzęcia,
którego
zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie
niemożliwe
Utrzymanie jednego psa wyłapanego w latach
2008-2018 z wymaganą obsługą w tym
weterynaryjną za 1 dobę
Utrzymanie jednego kota z wymaganą obsługą
w tym weterynaryjną za 1 dobę

* Oświadczam, że zawarte z zapytaniu ofertowym warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku
przyjęcia mojej oferty jako najkorzystniejszej do jej zawarcia w ww. warunkach.
* Oświadczam, że ceny podane w ofercie zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia objętego
zapytaniem.
* Oświadczam, że posiadam wszystkie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
* Oświadczam, że akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy w
załączniku nr 4.
* Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2018 r.
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
zapytaniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
* Ofertę niniejszą składam na kolejno ……….. ponumerowanych stronach.
* Załączniki do niniejszego formularza stanowią integralną część oferty.

* WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ………………………………………………….................................................................................
2. ………………………………………………….................................................................................
3. ………………………………………………….................................................................................
4. ............................................................................................................................................................
5. ………………………………………………….................................................................................
6. ............................................................................................................................................................

……………………………….
Miejscowość i data
………………………………………………….
Podpis i pieczątka Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela
Wykonawcy
/WykonawcyPełnomocnika/

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Oświadczam, iż
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem
technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania a także dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………..
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do wykonania usługi

Lp.

1

2
3

Opis (rodzaj, nazwa producenta, typ,
model) Rodzaj własności

Liczba jednostek

Rodzaj własności

Środek transportu do przewozu
zwierząt spełniającym warunki
określone w ustawie o ochronie
zwierząt – min. 1 szt.
Urządzenie do odczytywania
danych z mikroprocesorów
wszczepianych psom w celu
identyfikacji adresu ich właścicieli –1
szt.
Sprzętu do wyłapywania zwierząt – 1
szt.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

1

Funkcja

Imię
i nazwisko osoby

Wykształcenie

Podstawa do
dysponowania osobą

Osoba świadcząca
opiekę
weterynaryjną

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

................................................
Miejscowość i data
…………. …....................................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy lub
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

