Murów, dnia 09.12.2020 r.
RO.6140.4.3.2020

Zapytanie ofertowe

Zamówienie realizowane jest na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 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

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na rok
2021 – ranne zwierzęta."

II.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do wzoru umowy.

III.

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

IV.

Termin składania ofert: do 18.12.2020 r.

V.

Oferta musi zawierać:
1) nazwę przedmiotu zamówienia,
2) nazwę i adres oferenta oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta,
3) cenę ofertową brutto za usługi wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy,
4) dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną
przez Okręgową Radę Lekarsko - Weterynaryjną,
5) dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii
posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez Okręgową Radę LekarskoWeterynaryjną.

VI.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku.
2. 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.
VII.
VIII.

KRYTERIA WYBORU: CENA 100%
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 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: „Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na rok 2021 –
ranne zwierzęta”
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji ww. zadania powiadomiony zostanie
o terminie podpisania umowy.
3. Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez
podawania przyczyny.
Wójt Gminy Murów
/-/
Michał Golenia

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
Umowa ………../UG/2021
Zawarta w dniu ……………….. 2021 roku pomiędzy:
Gminą Murów z siedzibą w Murowie, ul. Dworcowa 2, NIP: 991-04-94-972 reprezentowaną przez:
Michała Golenię - Wójta Gminy Murów
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
Lek. wet. ………………………………………………… prowadzącym Przychodnię dla Zwierząt, ……………….
ul. …………………………………. zwanym dalej Zleceniobiorcą
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług z zakresu opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, rannymi z terenu Gminy Murów, zwane dalej
przedmiotem umowy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Murów z koniecznością przyjazdu lekarza
weterynarii na miejsce zdarzenia,
2) doraźne użycie aplikatora do uśpienia rannych, zabłąkanych lub agresywnie zachowujących
się zwierząt domowych i wolno żyjących,
3) wykonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w celu ratowania życia bezdomnych
zwierząt, obejmujących:
a)

udzielenie pierwszej pomocy,

b)

zbadanie ogólnego stanu zdrowia,

4) obserwacja zwierzęcia w gabinecie, w celu wykonania niezbędnych zabiegów w celu
ratowania życia zwierząt,
5) zagwarantowanie pobytu zwierzętom dzikim uratowanym w zagrodzie dla zwierząt,
6) wykonywanie zabiegów leczniczych przewidywanych do realizacji wg zlecenia i zakresu
uzgodnionego każdorazowo ze Zleceniodawcą,
7) eutanazja w przypadkach:
a)

zwierząt nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na przeżycie,

b)

zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub powstałych urazach, zagrażających
ich życiu,

c)

ślepych miotów,

8) przekazanie do utylizacji zwierząt padłych w czasie interwencji oraz padłych lub poddanych
eutanazji podczas przetrzymania.
3. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje zwierzęta, które trafiły do gabinetu z wypadków, mających
miejsce na terenie Gminy Murów lub zostały znalezione i zgłoszone przez Zleceniodawcę.
4. Świadczenie usług objętych niniejsza umową nie dotyczy zwierząt znalezionych na obszarze Gminy
Murów w miejscach stanowiących własność osób fizycznych lub prawny.
§2
Wymagania przy wykonaniu przedmiotu umowy:
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać aparaturę, sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych
usług oraz posiadać własny środek transportu.
2. Zleceniobiorca zapewnia gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić numer telefonu kontaktowego, który będzie dostępny
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. Wymaga się, aby personel gabinetu weterynaryjnego Zleceniobiorcy posiadał odpowiednie
doświadczenie i umiejętności postępowania ze zwierzętami nieoswojonymi oraz przewidywania
reakcji zwierząt znajdujących się w stresie.
5. Zabiegi lecznicze wykonywane na każdym bezdomnym zwierzęciu przyjętym do gabinetu winny być
każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.
6. W przypadkach konieczności wykonywania eutanazji, decyzje podejmuje lekarz weterynarii.
7. Informacja o każdej przeprowadzonej eutanazji winna być na bieżąco przekazywana do
Zleceniodawcy.
8. Zleceniobiorca zezwala na podanie do wiadomości publicznej przez Zleceniodawcę danych
kontaktowych zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym będą przeprowadzane czynności
wynikające z niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszej umowy od dnia jej podpisania, z datą
obowiązywania od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Szczegółowy zakres usług wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną cześć
umowy.
§4
1. Usługi wykonywania zabiegów weterynaryjnych i leczenia bezdomnych zwierząt, ich transportu
i umieszczanie w gabinecie, odbywa się na zlecenie Zleceniodawcy.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 polega na pisemnym lub telefonicznym wezwaniu Zleceniobiorcy
przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Murowie.
3. Ze strony Zleceniodawcy osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest osoba pracująca na stanowisku ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska UG Murów tel. 77
4214034 wew. 115.
4. Ze strony Zleceniobiorcy ustala się osoby upoważnione do wykonywania przedmiotu umowy–
…………………………, tel. ……………………… lub ……………………………., tel. ………………………..
§5

1. Z tytułu wykonania każdego zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z cennikiem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Płatność będzie dokonywana na podstawie zatwierdzonej przez Zleceniodawcę faktury, w terminie
21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Zleceniobiorcy
wskazane na fakturze.
3. Do faktury Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć informację na temat przeprowadzonych
czynności leczniczych, a w przypadku eutanazji kopię orzeczenia lekarskiego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
5. W przypadkach nieprzewidzianych w wymienionym zakresie usług weterynaryjnych, rozliczenie
nastąpi na podstawie ceny umownej, indywidualnie ustalanej dla każdego przypadku.
6. Roczny koszt umowy nie może przekroczyć ……………………. zł brutto (słownie: ……………..złotych).
§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć zakresu prac objętych niniejszą umową innemu podmiotowi bez
wiedzy i zgody Zleceniodawcy.
§7
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy w kwocie 200 zł.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary na
zasadach ogólnych.
3. Za niewykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się niepodjęcie działań, w zakresie niniejszej
umowy przez Zleceniobiorcę niezwłocznie od zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na co
Zleceniobiorca wyraża zgodę.
§8
Zleceniodawca będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Zleceniobiorca:
1. zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne,
upadłościowe,
2. utracił wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
3. zleca wykonywanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
Zleceniodawcy,
4. nie wykonuje usług zgodnie z niniejszą umową lub w inny sposób narusza zobowiązania umowne.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy, 1 egzemplarz dla
Zleceniobiorcy.
§ 13
Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Załącznik nr 1 do umowy – cennik

CENNIK USŁUG LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH

Lp.
1.
2.

Nazwa zadania
a) Cena za sterylizację kotki
b) Cena za sterylizację kocura
Cena za sterylizację suki
a) do 15 kg
b) do 30 kg
c) powyżej 30 kg

Cena (brutto)
a) …………………. zł
b) …………………. zł
a) ……….....……...zł
b) ..……..….........zł
c) ………..….……..zł

3.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

4.

Cena za eutanazję zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych
powstałych urazach zagrażających ich życiu, nieuleczalnie chorych, bardzo
starych ,bez szans na przeżycie lub adopcję:
a) do 5 kg
b) do 15 kg
c) do 30 kg
d) powyżej 30 kg
e) ślepe mioty

a)
b)
c)
d)
e)

Cena za wykonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w celu
ratowania życia bezdomnych zwierząt
a) udzielenie pierwszej pomocy
b) zbadanie ogólnego stanu zdrowia

a) ………………….zł
b) ………………….zł

Cena za dobę obserwacji w lecznicy bezdomnego zwierzęcia w celu
wykonania niezbędnych zabiegów w celu ratowania życia

………………….zł

Cena za dobę pobytu bezdomnego zwierzęcia w lecznicy po wykonanych
zabiegach leczniczych wraz z kosztami wyżywienia

…………………. zł

5.

6.
7.
8.

Cena za jednorazowy przyjazd do wypadku, w których poszkodowane są
zwierzęta na terenie Gminy Murów
a) w godzinach pracy gabinetu
b) po godzinach pracy, dni wolne, niedzielę i święta

…………………..zł

………………….zł
………………….zł
………………….zł
………………….zł
………………….zł

a) ……………… zł
b) ……………… zł

9.

Leki podawane zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, chorym – zgodnie z cennikiem
obowiązującym w lecznicy zleceniobiorcy

10.

Utylizacja zwierząt padłych w trakcie interwencji, lub poddanych eutanazji podczas przetrzymania –
zgodnie z cennikiem obowiązującym w lecznicy zleceniobiorcy

