
Murów, 20.11.2020 r. 

RO.6140.2.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

pn. „Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Murów na rok 2021” 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843). 

Zamawiający : 

Gmina Murów 

adres do korespondencji: 

Urząd Gminy Murów 

ul. Dworcowa 2 , 46-030 Murów 

tel. 77 4214 034 wew.115 

fax. 77 4214 032 

NIP: 991-04-94- 972, REGON: 531413171 

zaprasza do złożenia oferty na : 

„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów na rok 2021” w celu realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Murów.  

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

1. Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów. 

2. Transport i umieszczanie odłowionych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 
WYZNACZONEGO przez Zamawiającego.  

3. Zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko - weterynaryjnej w miejscu odłowienia bezdomnego 
zwierzęcia i w czasie jego transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Zakres usług świadczonych dla potrzeb Gminy Murów dotyczy bezdomnych zwierząt 
w szczególności psów i kotów z terenu Gminy Murów, które zostały ujawnione i zgłoszone 
Wykonawcy przez Zamawiającego w celu ich odłowienia, przetransportowania oraz zapewnienia 
opieki i miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.  

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, z mocą obowiązywania od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

 

  



III. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie 
dni w roku. 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia specjalistyczny oznakowany 
pojazd wraz z wyposażeniem oraz udział kierowcy. 

3. Używane przy wyłapaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia 
dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.  

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 
prawa, w tym określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). 

5. Wykonawca zapewnia prowadzenie dokumentacji dotyczącej odłowionych bezdomnych zwierząt. 

6. Wykonawca zapewnia nieprzerwalny odbiór bezdomnych zwierząt bez względu na wystąpienie 
okoliczności nieprzewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca zapewnia skuteczne wykonanie usług bez względu na wystąpienie trudności przy 
wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia.  

 

IV. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI 
OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

Urząd Gminy Murów, tymczasowa siedziba ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe - w godzinach pracy 
Urzędu (pon. 8.00 - 17.00, wt. - czw.7.15 -15.15, pt. 7.15-14.15). 

Szczegółowych informacji udziela: Referent Gospodarki Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
tel. 077/4214 - 034 wew. 115  

 

V. KRYTERIA WYBORU: CENA 100% 

Lp. Zakres prac - Odławianie na zlecenie Zamawiającego Wynagrodzenie Wykonawcy 

1 odbiór bezdomnego psa z miejsca, w którym jest przetrzymywane zwierzę 
(niezależnie od ilości sztuk)* łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i 
transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto jeden transport 
zwierząt 
-opłata jednorazowa   

2 wyłapanie bezdomnego psa (1 szt.) wraz z szukaniem w terenie + koszty dojazdu do 
Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto za jedno zwierzę 

-opłata jednorazowa  

3 odbiór bezdomnego kota z miejsca, w którym jest przetrzymywane zwierzę 
(niezależnie od ilości sztuk)* łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i 
transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto za jeden transport 
zwierząt 
-opłata jednorazowa  

4 wyłapanie i odbiór bezdomnego dorosłego kota, łącznie z kosztami dojazdu do 
Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego  

Cena brutto za jedno zwierzę 
-opłata jednorazowa 



Lp. Zakres prac - Odławianie na zlecenie Zamawiającego Wynagrodzenie Wykonawcy 

5 odbiór bezdomnego szczenięcia/kocięta do 6 m-ca (niezależnie od ilości sztuk)*, 
łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska 
wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto jeden transport 
zwierząt 
-opłata jednorazowa  

6 odbiór bezdomnego miotu kociąt lub szczeniąt (niezależnie od ilości sztuk)*, łącznie 
z kosztami dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez 
Zamawiającego 

Cena brutto jeden transport 
zwierząt 
-opłata jednorazowa  

7 za podjęcie czynności w dni wolne od pracy Cena brutto  

-opłata jednorazowa  
 

CENA OFERTY BRUTTO  Suma pozycji 1-7 

(niezależnie od ilości sztuk)*- jeśli odbiór dwóch lub większej ilości zwierząt jest w jednym dniu i czasie na terenie gminy Murów 
liczymy jeden transport! 

 

W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy 
zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty 
bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne 
wymagane przepisami prawa. Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie 
z Formularzem Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1.  

 

VI. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE 
DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ (NP. POSIADANIE KONCESJI, ZEZWOLEŃ): 

1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych narzędzi, środków przeznaczonych do 
chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym urządzeń i środków przy pomocy 
których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz 
potrzebnych kompetencji – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Zapytania. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o stałej współpracy ze Schroniskiem/Schroniskami, wg wzoru – Załącznik 
nr 3 – na wypadek braku możliwości przekazywania zwierząt bezdomnych do schroniska, z którym 
Gmina Murów zawarła umowę.  

3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Kserokopię decyzji Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie zarobkowego transportu 
zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności 
gospodarczej, stwarzającej spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych. 

6. Kserokopię licencji kierowcy/kierowców i osób obsługujących transport zwierząt zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 3, str. 1 z późn. zm.). 

7. Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami wymaganym w związku z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). W przypadku braku 
przedmiotowego zezwolenia Zamawiający, wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca 
wystąpił do Wójta Gminy Murów z wnioskiem i uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Murów. Przedsiębiorca ubiegający się 



o uzyskanie zezwolenia na w/w działalność winien spełniać wymagania określone w Uchwale  NR 
XVI/105/2012 RADY GMINY MURÓW z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie 
musi spełnić 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 Murów.  

8. W przypadku braku złożenia wniosku lub złożenia niekompletnego wniosku bądź decyzji 
odmawiającej wydanie zezwolenia w przedmiotowym zakresie, podpisanie umowy nastąpi 
z Oferentem, który spełnia odpowiednie wymagania.  

9. Brak załączenia kompletu dokumentów do oferty, będzie wiązał się z odrzuceniem oferty 
z niniejszego postępowania ofertowego.  

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 w tymczasowej siedzibie 
Zamawiającego - w Zagwiździu ul. Lipowa 68  lub e-mailem na adres: ug@murow.pl z adnotacją 
„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów wraz z ich transportem do schroniska na 
rok 2021”. 

Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub 
siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis uprawnionego 
przedstawiciela Oferenta.  

1. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta będzie 
następna w kolejności pod względem korzyści dla Gminy Murów. 

2. Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, 
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, 
będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów 
i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, 
w terminie określonym przez Zamawiającego 
 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Murów 
                            /-/ 
                  Michał Golenia 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy - Załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych narzędzi, środków i kompetencji - Załącznik Nr 2 
3. Oświadczenie o współpracy ze Schroniskiem/Schroniskami – Załącznik Nr 3  
4. Wzór Umowy – Odławianie - Załącznik Nr 4 

 

mailto:ug@murow.pl

