
Popielów, 01 grudnia 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczy: 

Świadczenia usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Popielów w 2022 oraz 2023 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa zamawiającego:   Gmina Popielów 

Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

Telefon:                           (77) 427 58 22  

Faks:                                (77) 427 58 38 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł 

   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 

Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Popielów w 2022 oraz 2023 r. wymienionych w pkt. VI zapytania ofertowego 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie  II: od 01 stycznia 2022 

do 31 grudnia 2023 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .  

 

Oferta powinna być:  

-     opatrzona pieczątką firmową,  

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

-     zawierać wartość oferty (netto) dla przedmiotu zamówienia,  

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta   

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

bos@popielow.pl faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)  

do dnia 10 grudnia 2021 r.   

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

  

mailto:bos@popielow.pl


VI. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %  

 (jako cenę należy rozumieć cenę jednostkową brutto za jednorazowe świadczenie danego 

rodzaju usługi weterynaryjnej) 

Sposób oceny ofert: 

                                                     Cena jednostkowa najkorzystniejszej oferty za 

                                                     świadczenie danego rodzaju usługi weterynaryjnej 

C (cena jednostkowa z oferty) = ---------------------------------------------------- -       x     waga  

               procentowa 

                                                      Cena jednostkowa za świadczenie danego 

                                                      rodzaju usługi weterynaryjnej badanej oferty 

 

Dla poszczególnych elementów wyceny przypisano następujące wagi procentowe: 

 

USŁUGI WETERYNARYJNE ŚWIADCZONE W CELU ZABOPIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POPIELÓW 

1. Sterylizacja kotki –15% 

2. Kastracja kocura – 15% 

3. Sterylizacja suki do 30 kg m.c – 15% 

4. Sterylizacja suki powyżej 30 kg m.c. –15% 

5. Kastracja psa do 30 kg m.c – 10% 

6. Kastracja psa powyżej 30 kg m.c –15% 

7. Czipowanie psa wraz z iniekcją i rejestracją – 5 % 

8. Iniekcja czipa zakupionego przez gminę – 5% 

9. Eutanazja ślepych miotów – 5% 

 

 

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria i wagi) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

     

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 

Popielów pokój nr 14 lub pod nr tel. 77 427 58 58 – Rafał Kołodziej. 

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego  

 


