
Janowice Wielkie , dnia 08.09.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

(Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zmian)  

 

Zamawiający: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE  

 

Nazwa zamówienia: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w 

zdarzeniach na terenie Gminy Janowice Wielkie  

 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, bezpańskim i o nieustalonej własności, 

poszkodowanym w zdarzeniach na terenie dróg gminnych i powiatowych w obszarze Gminy Janowice 

Wielkie lub znajdującym się na terenach komunalnych. 

2. Pomoc weterynaryjna polega na: 

- dojeździe do miejsca zdarzenia z udziałem rannego zwierzęcia na terenie Gminy Janowice Wielkie w 

ciągu 1,5 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Janowice 

Wielkie (także w porze nocnej oraz niedziele i święta) 

- wykonaniu niezbędnego zabiegu polegającego na udzieleniu pierwszej pomocy zwierzęciu, stosownie do 

jego stanu, zgodnie z wiedzą weterynaryjną, według stawek określonych w odrębnym cenniku 

- uśpieniu zwierzęcia, jeżeli zachodzi taka konieczność spowodowana stanem zwierzęciem oraz utylizacji 

jego zwłok, według stawek określonych w odrębnym cenniku 

- oddaniu zwierzęcia pod opiekę osoby, która deklaruje taką chęć, po pobraniu danych adresowych i 

numeru telefonu takiej osoby lub –w przypadku zwierzęcia dzikiego, jeżeli jego stan na to pozwala –

puszczeniu go wolno po opatrzeniu 

- zapewnieniu tymczasowej opieki zwierzęciu po jego opatrzeniu, w miarę takiej potrzeby i po 

uzgodnieniu jej czasu i zakresu z przedstawicielem Gminy, według stawek określonych w odrębnym 

cenniku 

- leczeniu zwierzęcia zabranego z miejsca zdarzenia, któremu weterynarz zapewnił tymczasową opiekę, 

wyłącznie w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Gminy, według stawek określonych w odrębnym 

cenniku 

3. Termin wykonania zamówienia: od 14.09.2016 r. do 31.12.2017 r. 

4.Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Gminę faktury. 

  

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 przesłanym na jednocześnie dwa 

poniższe adresy poczty elektronicznej: 

inwestycje@janowicewielkie.eu 

sekretarz@janowicewielkie.eu 

Tytuł e-maila: OFERTA- WETERYNARZ. 

Termin złożenia oferty: 13.09.2016 r. godz. 8.00. 

     2.   Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 13.09.2016 r. do godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice      

Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. 

    3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

    4.    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

    5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących   treści 

złożonych ofert.  

    6.    Zamawiający może w trakcie czasu trwania ogłoszenie zmieniać treść ogłoszenia. 

    7.  Oferent musi śledzić treść ogłoszenia na BIP Urzędu Gminy Janowice Wielkie i dostosować swoją ofertę 

do aktualnych wymogów  zamawiającego.  

 

3.KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma cena łączna będzie najniższa. 

Uwaga: rozpatrywane będą wyłącznie oferty wykonawców, którzy zadeklarują pełen zakres wymaganych 

usług, zgodnie z formularzem ofertowym. Cena jest stała w okresie umowy i jednakowa na daną usługę 

niezależnie od pory dnia i rodzaju dnia (święta). 

 

4. INFORMACJE DODATKOWE: 
Dodatkowych informacji udzielają: Miłosz Kamiński, Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285), w dni 

powszednie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30. 



 

Załącznik nr 1  

 FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na 

„Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach 

na terenie Gminy Janowice Wielkie . 

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres oferenta, numer 

telefonu oraz numer NIP, e-

mail. 

 

 

 Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oferujemy wykonanie usługi za: 

Lp. Zakres usługi Cena brutto zł 

1 Dojazd do miejsca zdarzenia z udziałem rannego zwierzęcia na terenie 

Gminy Janowice Wielkie w ciągu 1,5 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby 

przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Janowice Wielkie (także w 

porze nocnej oraz niedziele i święta) 

 

 

2 Wykonanie niezbędnego zabiegu polegającego na udzieleniu pierwszej 

pomocy zwierzęciu, stosownie do jego stanu, zgodnie z wiedzą 

weterynaryjną 

Należy podać cenę za usługę dot. psa średniej wielkości. 

 

3 Uśpienie zwierzęcia oraz utylizacja zwłok zwierzęcia 

Należy podać cenę za usługę dot. psa średniej wielkości. 

 

4 Zapewnienie tymczasowej opieki zwierzęciu po jego opatrzeniu 

Należy podać cenę za 1 dobę opieki nad psem średniej wielkości.  

 

5 RAZEM (CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA PEŁEŃ ZAKRES USŁUG) 

Cena łączna stanowi sumę cen z wersów 1-4 

Cena łączna służy do wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

 

………………………… …., dnia ……………… 2016 r. 

  

……………………..……………………………………………… 

    (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta) 

  


