Wodzierady, dnia 14.12.2017r.
ROŚ. 6140.1.2.2017

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
‘Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki
w schronisku dla bezdomnych zwierząt’.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy - wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wodzierady
Wodzierady 24, 95-105 Wodzierady
(43) 676-22-33,
e-mail: urzad@wodzierady.pl
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa polegająca na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Wodzierady(w ilości 14 psów na dzień 30.11.2017r). W ramach
świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do :
1) odbioru i transportu na własny koszt bezdomnych psów odłapanych z terenu gminy Wodzierady
przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach, gmina Brąszewice(powiat sieradzki), do
schroniska Wykonawcy(z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawcą jest podmiot prowadzący schronisko w
Wojtyszkach). Przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych
do transportu zwierząt określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1840 z póź. zm.);
2) opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu gminy Wodzierady w latach 2008-2017
przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach, gm. Brąszewice(pow. sieradzki);
3) wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego Wójta Gminy
oraz upoważnionego przez niego pracownika Urzędu Gminy Wodzierady w ciągu 12 godzin od przyjęcia
zgłoszenia a zwierząt agresywnych w ciągu 6 godzin jak również odbiór zwierząt po wypadkach.
4) zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt, oddzielenie zwierząt agresywnych od
zwierząt nie przejawiających takiej cechy;
5) zapewnienia pożywienia, artykułów sanitarnych i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu
gminy Wodzierady;
6) szukania chętnych i oddawania zwierząt do adopcji – adopcja minimum 5 sztuk rocznie.
7) prowadzenia elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska(w formie czipowania i
dokonania dokumentacji zdjęciowej) i przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;
8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji oraz przekazania kopii
umowy adopcyjnej;
9) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi:
a) 15 dniowa kwarantanna,
b) odrobaczanie, szczepienie,
c) w razie potrzeby leczenie,
d) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska po okresie
kwarantanny,,
e) w drastycznych, beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia po zasięgnięciu opinii lekarza
weterynarii i zgody Zamawiającego,
f) utylizacji zwłok.
10) prowadzenia książki kontroli weterynaryjnej;
11) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady wraz z ich transportem do miejsca
przetrzymywania;

12) utrzymania czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska;
13) posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla ich
życia i zdrowia oraz niezadającymi cierpień odławianym zwierzętom,
14) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt,
15) współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wodzierady.
16) przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt w
schronisku tj. ilości zwierząt w schronisku, ilość zdjętych ze stanu, ilość oddanych do adopcji, kopi umów
adopcyjnych;
17) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego
zamówienia;
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Na dzień 30 listopada 2017 r. Zamawiający ma pod swoją opieką 14 szt. bezdomnych zwierząt. Zwierzęta
znajdują się w schronisku w Wojtyszkach, gm. Brąszewice.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do zwiększenia przewidywanego
zakresu zapytania, określonego w formularzu ofertowym do 25%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększenie proporcjonalnie do wykonanej usługi przy zastosowaniu cen
jednostkowych podanych w ofercie.
5. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa była wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z
póź. zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt(tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1855 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt(Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt(Dz. U. z 1998r. Nr
116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z
2017 poz. 1289).
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył:
1) aktualną decyzję/zaświadczenie o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność
nadzorczą prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Weterynarii właściwego miejscowo dla
Wykonawcy i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego(w formie kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem).
odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert.
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu
na miejsce świadczenia usług(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) - ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1289);
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania usługi posiadał:
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt, jedną osobą świadczącą opiekę weterynaryjną, jednym urządzeniem do odczytywania danych z
mikroprocesorów wszczepianych zwierzętom w celu ich identyfikacji, sprzętu do wyłapywania zwierząt.
V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli: oferta spełnia
wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została w odpowiednim terminie;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym;
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny według określonego wzoru:
Cena ofertowa(100%)
Cn / Ccb x 100%
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa

Ccb - cena badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
1) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym
zapytaniu.
2) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zawartość oferty: wypełniony i podpisany przez wykonawcę załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz aktualne odpisy z odpowiedniego
rejestru, wypełniony załącznik nr 3 - wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy
Wodzierady, Wodzierady 24, 95-105 Wodzierady, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki w schronisku
dla bezdomnych zwierząt” w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiającego w Urzędzie Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sala USC.
3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1 Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest
Aneta Stępień, tel. (43)676-49-72, e-mail: a.stepien.@wodzierady.pl, w godzinach: 8:00-14:00
2. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
VIII. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Informacja o
zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków
3. załącznik nr 3 – wykaz urządzeń i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi.
4. załącznik nr 4 – projekt umowy

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wodzierady
Renata Szafrańska

