Białogard, dnia 24.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie
i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt”
I.

Zamawiający:
Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard
Tel. 94 312 4401

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania do złożenia oferty jest wykonanie usługi: „Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki
nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt”
Do obowiązków wykonawcy należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyłapywanie i dostarczenie w sposób humanitarny zwierząt do schroniska,
Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi,
Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,
Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt
przebywających w schronisku,
6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego,
7. Przeprowadzenie znakowania elektronicznego za pomocą mikroczipu,
8. Przeprowadzenie sterylizacji oraz kastracji zwierząt nowo przyjętych,
9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje,
10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej,
11. Przedstawianie Zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt w
schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszystkie
święta) do odłowu i transportu zwierząt.
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III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.07.2019 r.
Opis sposobu przygotowania i przyjmowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego - Zał. nr 1
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
3. W przypadku podmiotów działających jako Stowarzyszenie lub Organizacje
Społeczne należy przedstawić Statut,
4. Złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
Oferta na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białogard oraz ich
utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt”.
Nie otwierać przed dniem 12.06.2017 r.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres Urzędu Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
2. Termin składania ofert 09.06.2017 r. do godz. 14.00.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie „bip” Urzędu Gminy Białogard.
V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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VI. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy dołączonym do zapytania
ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
VII. Płatność za przedmiot zamówienia:
1. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe brutto za przyjazd, odłowienie, transport
do schroniska i utrzymanie w schronisku jednego bezdomnego zwierzęcia.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po okazaniu faktury VAT lub
rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiającego, lub w kasie Urzędu Gminy Białogard.
VIII. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru będzie cena ofertowa (100%).
IX.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru oferty.
X.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Tomczak – Podinspektor GKOŚ Tel. 94 3127971 lub 600 047 042 w godzinach
urzędowania.
XI. Załączniki
1.
2.
3.

Formularz ofertowy- załącznik nr 1
Oświadczenie na zapytanie ofertowe- załącznik nr 2
Projekt umowy- załącznik nr 3

Wójt Gminy BIAŁOGARD
Jacek Smoliński
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