GMINA C Z E R E M C H A
17-240 Czeremcha. ul. Duboisa u
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Czeremcha, dnia 03.03.2014 r.

(piecz^c zamawiaj^cego)
GGiOS. 6143.17.2013
(znak sprawy)

ZAPYTANIE

OFERTOWE

1. Zamawiaj^cy Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 zaprasza do zlozenia
oferty.
(nazwa zamawiaj^cego)

2. Przedmiot zamowienia: Wylapywanie i odbieranie bezpanskich zwierzqt z terenu Gminy
Czeremcha wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierzat.
Wylapywanie bezdomnych zwierzat bedzie prowadzone na zgloszenie przekazywane
Wykonawcy faksem lub telefonicznie. Wylapywanie i przetrzymywanie ww. zwierzat w
schronisku dla bezdomnych zwierzat odbywac si? b?dzie zgodnie z warunkami okreslonymi w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzat ( tj.: Dz. U z 2013 r., poz. 856) oraz w
rozporz^dzeniu Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierzc[t (Dz. U . z 1998 r. Nr 116, poz.
753).
Do przedmiotowych zadan wykonawcy nalezy:
1. Wylapywanie i dostarczanie zwierzat do schroniska a w razie koniecznosci do Lecznicy
Weterynaryjnej;
2. Transport wylapywanych zwierzat;
3. Zapewnienie wylapanym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzat;
3. Prowadzenie obserwacji no wo przyj?tych zwierzat w okresie kwarantanny;
4. Kompleksowa opieka nad zwierz?tami przebywaj^cymi w schronisku;
5. Zapewnienie pozywienia, artykulow sanitarnych oraz opieki dla zwierzat przebywaj^cych w
schronisku;
6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
7. Sterylizacja albo kastracja zwierzat;
8. Usypianie slepych miotow;
9. Poszukiwanie wlascicieli dla zwierzat przebywaj^^cych w schronisku;
10. Prowadzenie ewidencji zwierzat oraz ksie^zki kontroli weterynaryjnej;
11. Przedstawianie Zamawiaj^cemu kwartalnych sprawozdan na temat ilosci zwierzat przyj^tych
do schroniska i ilosci zdj^tych ze stanu.
3. Wymagania zwi^zane z wykonaniem zamowienia:
a) termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2015 roku
b) warunki platnosci: przelewem na konto bankowe
4. Miejsce lub sposob uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji
szczegolowe warunki udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia:
Urz^d Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokoj nr 7,
tel. 85 685-03-94, fax 85 655 14 18

okreslaj^cej

5. Kryteria wyboru ofert: najnizsza cena
6. Wymagania, jakie powinni spelniac wykonawcy zamowienia w zakresie dokumentow i

oswiadczen (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):
- Posiadaj^ zezwolenie na prowadzenie schroniska i wylapywanie psow lub umow? ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierzat na przyj^cie zwierzgt;
- Posiadaj^ niezb^dn^ wiedzf i doswiadczenie oraz dysponuj^ potencjalem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
- Znajduj^ si§ w sytuacji ekonomicznej ifinansowejzapewniajqcej wykonanie zamowienia.
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego
zapytania ofertowego zobowiazany bedzie wystapic do Wojta Gminy Czeremcha o
wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierz^tami na terenie Gminy Czeremcha.
7. Sposob przygotowania oferty: ofert? nalezy sporz^dzic w j^zyku polskim, w formie pisemnej, na
maszynie, komputerze, niescieralnym atramentem, umiescic w zabezpieczonej kopercie i opisanej
w nast^puj^cy sposob: nazwa i adres zamawiaj^cego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacj^
„Zapytanie ofertowe nr GGiOS.6143.17.2013 do post^powania o udzielenie zamowienia
publicznego na Wylapywanie i odbieranie bezpanskich zwierzqt z terenu Gminy
Czeremcha wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierzat." / przeslac
faxem - 85 655 14 18 / drog^elektroniczn^- ug_czeremcha@zetobi.com.pl
8. Miejsce i termin zlozenia ofert: ofert? nalezy zlozyc do dnia 18.03.2014 r. do godziny 15*"* w
pokoju nr 16 znajduj^cym si? w Urzfdzie Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa
14 / przeslac faxem - 85 655 14 18 / drog^elektroniczn^- ug_czeremcha@zetobi.com.pl

