Popielów, 10 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy:
Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i
sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2022 oraz 2023 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Telefon:
Faks:

Gmina Popielów
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
(77) 427 58 22
(77) 427 58 38

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie następujących zadań:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz sprawowanie opieki
nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Pod pojęciem bezdomnych zwierząt
należy rozumieć: psa, kota oraz sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.
2. Świadczenie usługi opisanej w pkt. 1 całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym
zgłoszeniu przez uprawnione osoby.
3. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi
stosowne zatwierdzenia niezwłocznie od zgłoszenia przedstawiciela Zamawiającego lecz
nie później niż w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
4. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, tj. w ciągu 14
dni.
5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku, w ciągu
14 po zakończeniu okresu kwarantanny.
6. Opieka nad zwierzętami przyjętymi do schroniska i ich humanitarne traktowanie.
7. Zapewnienie pożywienia i artykułów sanitarnych.
8. Zapewnienie całodobowego dozoru weterynaryjnego.
9. Prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom nowych właścicieli –
adopcje.
10. Utrzymywanie czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska.
11. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty
informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska
zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku wraz z rejestrem wykonanych
zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia, potwierdzonych
zabiegów eutanazji).
12. Przedstawienie Zamawiającemu, co kwartał informacji na temat stanu zwierząt
w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.
13. Prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekcyjnych.
14. Prowadzenie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych.
15. Przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego.
16. Usuwanie zwłok padłych i poddanych eutanazji zwierząt w schronisku.

Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt musi odbywać się zgodnie
z postanowieniami:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
3. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt,
5. Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
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
Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
2. Kopie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – jeśli
Wykonawca posiada własne schronisko.
3. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć
zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu Gminy Popielów zostaną przyjęte.
4. Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej
nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
6. Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami wymaganym przez art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z uchwałą nr
XXXVIII/278/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Popielów

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: bos@popielow.pl lub 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) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w
schronisku w 2022 oraz 2023 r.”
do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 10 00
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.
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 za wyłapanie, umieszczenie i
sprawowanie opieki nad danym zwierzęciem w
schronisku wg najkorzystniejszej oferty
C (cena jednostkowa z oferty) = ---------------------------------------------------- -x
waga
procentowa

Cena jednostkowa za wyłapanie, umieszczenie
i sprawowanie opieki nad danym zwierzęciem w
schronisku wg badanej oferty
Dla poszczególnych elementów wyceny przypisano następujące wagi procentowe:
1. Pies – 50 %
2. Szczeniak w wieku poniżej 3 m-cy – 30%
3. Kot – 15 %
4. Bezskuteczne wyłapanie (uzasadnione) - 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 11 lub pod nr tel. 77 427 58 58 – Rafał Kołodziej .
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie

