Załącznik nr 1
wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości netto poniżej

30 000 Euro.

„Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.”
1. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA WĄGROWIEC
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w: adres/faks/e-mail]

Osoba do kontaktów
Adres
korespondencyjny:
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Nr telefonu do
całodobowego kontaktu
4. OŚWIADCZENIA
4.1. Posiadam zezwolenie Wójta Gminy Wągrowiec nr…………………………………… z dnia …………..
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w tym zakresie przedmiot
zamówienia zobowiązuję się wykonywać osobiście.
4.2. Zapoznałem się z warunkami zaproszenia, w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
akceptuję warunki w niej zawarte;
4.3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty
oraz wyjaśnieniami i wprowadzonymi do niej zmianami;
4.4. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego;
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4.5. Zaangażuję podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niżej określonym zakresie (wypełnić tylko w
przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział Podwykonawcy (ów) : …………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
4.6. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia;
4.7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert;
4.8. Wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z terminem wykonania zadania określonym w zaproszeniu do
złożenia oferty;
4.9. Akceptuję warunki płatności zawarte w projekcie umowy;
4.10. Zobowiązuje się do bezpłatnego przewiezienia zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wągrowiec i
przebywających w Schronisku „Cywil” w Rybowie do schroniska wskazanego w mojej ofercie ( o ile
dotyczy): TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY*
4.11. Zwierzęta odłowione z terenu gminy Wagrowiec będą utrzymywane w schronisku
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. CENA OFERTY
A. Składam ofertę na „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.” w zakresie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty:

Szacunkowe zestawienie ilości i rodzaju usług
stanowiących przedmiot zamówienia

Jed.

Ilość

miary

jednostek

abonament

za m/c

pobyt psa

doba

zł

zł

9903

42

koszt sterylizacji/ kastracji i trwałego znakowania psa szt.

22

km

1608

koszt akcji związanej z wyłapaniem 1 zwierzęcia
szt.
biegającego luzem (bez względu na czas trwania akcji)

25

koszt akcji związanej z odebraniem 1 zwierzęcia
przebywającego w zamknięciu (bez względu na czas
trwania akcji)

Wartość

12

przyjęcia do schroniska jednego zwierzęcia (opłata
obejmuje wymagane szczepienia profilaktyczne,
szt.
badania i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne )

koszt dojazdu- przejechane kilometry

Cena
jednostkowa

szt.

6

koszt utylizacji martwych bezpańskich zwierząt innych
szt.
niż ślepy miot

4
suma ne tto
VAT …….%
suma brutto
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B. Cennik usług w zakresie wyłapywania i utrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt: oferowanych
przez Wykonawcę dla realizacji zadania „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami” na terenie Gminy Wagrowiec, w okresie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. zgodnie z
wykazem winien być tożsamy z cenami jednostkowymi zestawienia wymienionego w punkcie 5A:
1)
koszt dojazdu (za 1 przejechany kilometr) bez względu na ilość przewożonych zwierząt; - cena
netto…………,brutto……………….
2)
koszt akcji związanej z wyłapaniem 1 zwierzęcia biegającego luzem (bez względu na czas trwania
akcji) - cena netto…………,brutto……………….;
3)
koszt akcji związanej z odebraniem 1 zwierzęcia przebywającego w zamknięciu (bez względu na czas
trwania akcji) - cena netto…………,brutto……………….;
4)
koszt przyjęcia do schroniska jednego zwierzęcia (opłata obejmuje wymagane szczepienia
profilaktyczne, badania i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne ) - cena netto…………,brutto………….);
5)

koszt pobytu jednego psa w schronisku (za jedną dobę pobytu) - cena netto….…,brutto………;

6)

koszt pobytu jednego kota w schronisku ( za jedną dobę pobytu) - cena netto……, brutto …………:

7)
koszt pobytu jednej suki ze szczeniętami do 8 tyg. życia, bez względu na ilość szczeniąt ( za 1 dobę
pobytu ) - cena netto………, brutto …..………:
8)

koszt sterylizacji/ kastracji i trwałego znakowania psa (za jedną sztukę) - cena netto……,brutto………;

9)

koszt sterylizacji/ kastracji kotów- cena netto…………,brutto……………….,

10)

usypianie i utylizacja ślepych miotów (za jeden miot) - cena netto…….…,brutto…………;

11)

eutanazja chorego zwierzęcia ( za 1 szt.) - cena netto………,brutto………..…;

12)
koszt utylizacji martwych bezpańskich zwierząt innych niż ślepy miot (za 1 szt.) - cena
netto………….., brutto……….;
13) abonament za gotowość podjęcia interwencji przez 24 godziny na dobę ( za m-c) - cena
netto…………………, brutto……….;
Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ……………………………………..
4. ……………………………………
5. ……………………………………………

……………………………………………………
data i podpis

* podkreślić prawidłową odpowiedź

Strona 3 z 3

