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Czeremcha, dnia 2020-12-03 

GGiOŚ.6140.25.2020.MK                                                                     

      
         

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E 
 

1. Zamawiający Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 zaprasza do złożenia 

oferty. 
 

2. Postanowienia ogólne:  

  Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania 

ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na 

stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wybory oferty. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Czeremcha wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.  

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na zgłoszenie przekazywane 

Wykonawcy faksem lub telefonicznie. Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U z 2020 r., poz. 638) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad  i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 116, poz. 753). 

Do przedmiotowych zadań Wykonawcy należy: 

1. Zapewnienie opieki dla dotychczas wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Czeremcha, przebywających w schronisku (1 szt.); 

2. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska a w razie konieczności do Lecznicy  

Weterynaryjnej; 

3. Sporządzanie i udostępnianie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej zwierząt 

każdorazowo po dokonaniu ich odbioru z terenu Gminy Czeremcha; Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do sporządzania ww. dokumentacji we własnym zakresie do 

celów identyfikacji zwierząt; 

4. Transport wyłapywanych zwierząt; 

5. Zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
6. Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 

7. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku; 

8. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt 

przebywających  w schronisku; 

9. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 

10. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt; 

11. Usypianie ślepych miotów; 

12. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku; 

13. Prowadzenie ewidencji zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej; 

14. Przedstawianie Zamawiającemu półrocznych sprawozdań na temat ilości zwierząt 

przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu oraz wszelkich innych informacji. 

15. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wstępu na teren schroniska w każdym 
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czasie w celu kontroli zgodności realizacji usługi z zapisami umowy. 
 

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i 
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):  

 Przedłożą informację o ilości zwierząt pochodzących z terenu Gminy 
Czeremcha, przebywających dotychczas w schronisku dla zwierząt – 
oświadczenie; 

 Posiadają zezwolenie na prowadzenie schroniska i wyłapywanie psów lub umowę 
ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt – kserokopia; 

 Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Czeremcha – kserokopia lub wniosek o 
wydanie zezwolenia; 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie; 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia – oświadczenie. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena  
 
6. Sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym:  
 

Osobiście, pisemnie lub telefonicznie: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, 
ul. Duboisa 14, pokój nr 5, tel.: 85 685 03 94, tel./fax: 85 685 04 00 

 

7. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:  
 

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim w jeden z poniższych 

sposobów: 

1) w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, 

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.6140.25.2020.MK 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyłapywanie i odbieranie 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czeremcha wraz z transportem i 

utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.”  

lub 

2) przesłać faxem pod numer: 85 685 04 00  

lub  

3) drogą elektroniczną na adres: gmina@czeremcha.pl  

Ofertę należy przesłać dnia 16.12.2020 r. do godziny 1500. 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy 

 

Jerzy Wasiluk 


