
Zamawiający:                      Chotcza ,dnia 17. 12. 2014r. 
Gmina Chotcza 
27 – 312 Chotcza 
fax  48 375 10 33 

E – mail ug@chotcza.pl 
www.chotcza.pl 
 

 

Zapytanie cenowe na zadanie pn. „ Świadczenie opieki nad bezdomnymi  

zwierzętami  terenu Gminy Chotcza w 2015 r. – usługi weterynaryjne” 

 

I.  

1. NAZWA I ADRES: 

Gmina Chotcza 

Chotcza – Józefów 60  

27 – 312 Chotcza  

Tel. 48 375 10 32, fax 48 375 10 33 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chotcza.pl 

2. RODZAJ  ZAMAIWAJĄCEGO  Administracja samorządowa. 

II. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Świadczenie  opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Chotcza w 2015 r. – usługi weterynaryjne. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest planowana usługa 

polegająca na świadczeniu usług weterynaryjnych celem zapewnienia opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Chotcza.  

3. Wykaz przewidywanych usług weterynaryjnych: 

1) podstawowe zabiegi weterynaryjne: 

- badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia, 

- odrobaczenie, odpchlenie, 

- szczepienie przeciw wściekliźnie, 
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- sterylizacja bezdomnych zwierząt, 

- kastracja bezdomnych zwierząt, 

2) dodatkowe usługi: 

- dojazd lekarza weterynarii we wskazane przez  Zamawiającego miejsce oraz konieczny 

transport ( przeprowadzony przez Wykonawcę) zwierząt do miejsca ich leczenia/ czasowego 

przetrzymywania, 

- stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy – całodobowe ( koszt jednej doby z 

wyżywieniem na czas pobytu), 

- usypianie w dopuszczalnych prawem, uzasadnionych przypadkach bezpańskiego zwierzęcia 

oraz ślepego miotu,  

3) całodobowe wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są bezdomne zwierzęta oraz 

zwierzęta wolno żyjące ( dziki). 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 

856) lekarz weterynarii jako osoba posiadająca stosowną wiedze i kompetencje w możliwie 

najlepszy sposób dokona kwalifikacji przypadku. 

4. zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych 

usług w okresie  trwania niniejszej umowy. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2015r. do 31. 12. 2015 r. 

IV.WARUNKIMUDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPUIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

1) Dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii nadanego przez Okręgową Izbę Lekarsko – Weterynaryjną oraz posiadać 

kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt, 

2) Zakład leczniczy podejmujący się świadczenia usług weterynaryjnych musi być do tego 

odpowiednio dostosowany, posiadać niezbędna aparaturę i sprzęt, własny środek transportu z 

możliwością przewożenia zwierząt. 

 

Dokumenty wymagane w pkt. 1 powinny zostać dołączone w oryginale lub kserokopii. 

2. Opis sposobu przygotowania  oferty: 



Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania ( załącznik nr 1).  Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

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

- podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Gminy Chotcza,  Chotcza – Józefów 60,  27 – 312 

Chotcza. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23. 12. 2014 r. do godz. 10
00

, oferty zostaną otwarte 

w dniu 23. 12. 2014r. o godz. 10 
30 

. 

3.  Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej www.chotcza.pl . 

4. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po termin e podanym powyżej nie będzie 

uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 

VI. OCENA OFERTY 

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryteriami:  

  CENA – 100% 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela w Urzędzie Gminy Chotcza Pani Ewa Figura. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE ZAWIERANIA UMOWY 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  powiadomieniu o wyborze propozycji 

cenowej ( ofertowej) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie 

Gminy Chotcza. 

Załączniki: 

 Formularz ofertowy (zał. Nr 1); 
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