Murów, 20.11.2020 r.
RO.6140.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
pn. „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Murów w schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2021”.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o 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 :
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Murów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2021 r.” w celu realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów.
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Zapewnienie odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych
zwierząt, spełniającym warunki określone przepisach odrębnych, w tym w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1421). oraz które jest pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i posiada wymagane prawem
zezwolenia na działalność w tym zakresie.
2. Zakres usług świadczonych dla potrzeb Gminy Murów dotyczy bezdomnych zwierząt,
w szczególności psów i kotów, z terenu Gminy Murów, które będą dostarczane przez podmiot
wyłapujący i transportujący bezdomne zwierzęta do schroniska, z którym Gmina Murów będzie
miała zawartą Umowę w tym zakresie.
II.

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. zapewnienie kompleksowej opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom przebywającym
w schronisku, w tym wykonywanie odpowiednich zabiegów, leczenia, profilaktyki zwalczania
pasożytów, zgodnie z wiedzą weterynaryjną;
2. zapewnienie właściwej opieki, karmienia, odpowiednich warunków bytowych oraz właściwego
traktowania;
3. prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
4. przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt, w ciągu 3 dni po odbytej
kwarantannie, a jeżeli stan zdrowia zwierzęcia na to nie pozwala – niezwłocznie po ustąpieniu tych
przyczyn;
5. wykonywanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi;
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6. prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt z terenu Gminy Murów oraz przeprowadzonych na nich
zabiegach weterynaryjnych, w szczególności obejmującej:
−

numer mikroczipa zwierzęcia,

−

jego fotografię,

−

inne dane służące identyfikacji zwierzęcia takie jak: wiek, płeć, maść, wielkość,

−

datę wyłapania zwierzęcia,

−

datę umieszczenia zwierzęcia w schronisku,

−

datę adopcji wraz z kserokopią dokumentacji adopcyjnej,

−

datę zgonu zwierzęcia wraz z kserokopią zaświadczenie lekarskiego o zgonie zwierzęcia.

7. czipowanie zwierząt w momencie przyjmowania do schroniska (w ciągu doby po jego wyłapaniu),
które wcześniej nie zostały oznakowane identyfikatorem elektronicznym, zgodnie z wiedzą
weterynaryjną;
8. wprowadzanie danych oznakowanych czipem zwierząt do krajowych baz danych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
9. usypianie ślepych miotów;
10. aktywne poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i oddawanie do adopcji
zainteresowanym osobom;
11. zapewnienie dostępności dla jak największej liczby osób zainteresowanych adopcją zwierząt;
12. zapewnienie dostępności strony internetowej, na której będą publikowane informacje na temat
przyjętych bezdomnych zwierząt (wizerunek, opis);
13. zapewnienie współpracy z organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt, w tym
z organizacjami współpracującymi z Gminą Murów w tym zakresie;
14. zapewnienie środków, materiałów i wyposażenia niezbędnego do opieki nad zwierzętami;
15. przyjmowanie odebranych zwierząt w przypadku wydania przez Wójta Gminy Murów decyzji
w warunkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638). - czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi.

III.

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 odebrane przez
podmiot wyłapujący i transportujący bezdomne zwierzęta do schroniska wyłonionego w drodze
niniejszego postępowania
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania, z mocą obowiązywania od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.
UWAGA: W przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do dostosowania usług do zmiany przepisów prawnych. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, w przypadku gdy nastąpi istotna
zmiana przepisów i konieczne będzie dostosowanie cen i usług do zmiany przepisów prawnych,
z zastrzeżeniem przeprowadzenia przez Zamawiającego nowego postępowania w trybie
zapytania o cenę.
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IV.

WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie
dni w roku.
1. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia wyspecjalizowany personel
weterynaryjny oraz personel do obsługi schroniska w odpowiedniej ilości;
2. Używanie niezbędnych urządzeń i środków przy realizacji niniejszego zamówienia nie
powodujących cierpienia, zagrożenia dla życia i zdrowia przyjętym bezdomnym zwierzętom.
3. 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), Ustawie z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
4. Wykonawca zapewnia prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Murów przyjętych do schroniska, w tym ewidencji objętej treścią Cz. II ust. 6 Zapytania.
5. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie udzielał bezpłatnie w formie
mailowej na adres: srodowisko@murow.pl informacji o losie przyjętego z terenu Gminy Murów
bezdomnego zwierzęcia, w tym informacji określonych w Cz. II pkt. 6 niniejszego Zapytania.
6. Wykonawca zapewnia nieprzerwalny odbiór/przyjmowanie bezdomnych zwierząt bez względu
na wystąpienie okoliczności nieprzewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli
warunków bytowych zwierząt w schronisku oraz weryfikacji dokumentacji znajdującej się
w schronisku z ewidencją prowadzoną przez Zamawiającego.

V.

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

VI.

KRYTERIA WYBORU: CENA 100%
Lp.

Zakres prac

Wynagrodzenie wykonawcy

1

Przyjęcie bezdomnego dorosłego psa (1szt) do Schroniska dla zwierząt

Cena brutto
za jedno zwierzę
- opłata jednorazowa

W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym psem, przetrzymywanie
zwierząt w odpowiednich warunkach higienicznych i technicznych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, zapewnienie stałego
dozoru i opieki weterynaryjnej (bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania
profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi
pielęgnacyjne), żywienie zwierząt poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w ilości
odpowiedniej do potrzeb i wieku, wymagane szczepienia, czipowanie,
sterylizacja/kastracja,
zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń,
w których przebywają zwierzęta, czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru,
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Lp.

Zakres prac

Wynagrodzenie wykonawcy

prowadzenie bieżącej ewidencji, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów
adopcyjnych, a także innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
podejmowanie działań do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja)
2

Przyjęcie bezdomnego dorosłego kota (1szt) do Schroniska dla zwierząt
W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym kotem, przetrzymywanie
zwierząt w odpowiednich warunkach higienicznych i technicznych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, zapewnienie stałego
dozoru i opieki weterynaryjnej (bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania
profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi
pielęgnacyjne), żywienie zwierząt poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w ilości
odpowiedniej do potrzeb i wieku, wymagane szczepienia, znakowanie,
sterylizacja/kastracja,

Cena brutto
za jedno zwierzę
- opłata jednorazowa

zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń,
w których przebywają zwierzęta, czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru,
prowadzenie bieżącej ewidencji, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów
adopcyjnych, a także innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
podejmowanie działań do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja)
3

Przyjęcie bezdomnego szczenięcia (1szt) do Schroniska dla zwierząt
W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym szczenięciem,
przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich warunkach higienicznych i technicznych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, zapewnienie
stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania
profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi
pielęgnacyjne), żywienie zwierząt poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w ilości
odpowiedniej do potrzeb i wieku, wymagane szczepienia, czipowanie,
sterylizacja/kastracja,

Cena brutto
za jedno zwierzę
- opłata jednorazowa

zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń,
w których przebywają zwierzęta, czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru,
prowadzenie bieżącej ewidencji, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów
adopcyjnych, a także innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
podejmowanie działań do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja)
4

Przyjęcie bezdomnego miotu kociąt lub szczeniąt (niezależnie od ilości), do
Schroniska dla zwierząt

Cena brutto
za jeden miot
- opłata jednorazowa
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Usypianie ślepych miotów

Cena brutto za jeden miot
- opłata jednorazowa zł/szt.
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Przyjęcie bezdomnego o psa (1szt) do Schroniska dla bezdomnych zwierząt –
w przypadku gdy znajdzie się właściciel zwierzęcia, tym samym zgłosi się po
odbiór zwierzęcia (np. zwierzę uciekło właścicielowi, a w wyniku interwencji zostało
przewiezione i umieszczone w schronisku)

Cena brutto za jedno zwierzę
- opłata dzienna
(dzienna stawka za
utrzymywanie psa w schronisku)

rozliczenie pobytu zwierzęcia odbywać się będzie na zasadzie dziennej stawki
pobytu zwierzęcia w Schronisku dla zwierząt
7

Ryczałt za gotowość do współpracy

Cena brutto za jeden miesiąc

CENA BRUTTO OFERTY

4

Suma pozycji 1-7

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.

VII.

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

1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiedniego wyposażenia i zaplecza weterynaryjnego
oraz doświadczonego personelu w zakresie wykonywanych usług – zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Przedstawienie referencji potwierdzających wykonanie przynajmniej dwóch zamówień
o podobnym charakterze.
3. Kserokopie zezwoleń, decyzji dot. schroniska:
a) Kserokopię aktualnej decyzji o wpisaniu danego schroniska do rejestru prowadzonego przez
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b) Kserokopię aktualnej decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu
podmiotowi numeru identyfikacyjnego w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt.
c) Kserokopię aktualnej decyzji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (o której
mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) właściwego
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia
usług.
4. Oświadczenia prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, w tym pisemna
charakterystyka prowadzonego schroniska dla zwierząt z uwzględnieniem wymagań prawnych
w tym zakresie – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania.
5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Brak załączenia kompletu dokumentów do oferty, będzie wiązał się z odrzuceniem oferty
z niniejszego postępowania ofertowego.

VIII.

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:
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Murów w schronisku dla bezdomnych zwierząt 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.
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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
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu narzędzi i umiejętności
3. Oświadczenie prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt
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4.

Wzór Umowy – Schronisko
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