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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr RR.271.1.161.2021 

 Gmina Miedźno zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług w ramach 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca na 
świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach 
zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt.  
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129  ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania 
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zakres usług obejmuje: 

1) całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług 
weterynaryjnych, obejmujące szczepienie przeciwko wściekliźnie, w tym niezwłoczne 
podjęcie działań (nieprzekraczające 1 godziny od chwili zgłoszenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego / Policję / Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego) w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno 
z udziałem zwierząt; 

2) całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
drogowych na terenie Gminy Miedźno lub przekazanie ich w razie takiej konieczności 
do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na leczenie i rehabilitację w porozumieniu 
z Zamawiającym. 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz sterylizację bądź kastrację bezpańskich 
zwierząt złapanych na terenie gminy Miedźno oddanych do adopcji, 

4) dojazd na miejsce wypadku / bytowania zwierzęcia; 
5) eutanazja zwierząt w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie 

zwierząt, w szczególności w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w 
celu zakończenia cierpień zwierzęcia, w szczególności dotyczy to zwierzyny potrąconej 
w wypadkach drogowych, na wnykach, porażonych śmiertelnymi schorzeniami; 

2. W ramach świadczenia ww. usług Wykonawca zobowiązany jest do : 
1) używania własnych urządzeń i środków do leczenia zwierząt, 
2) stałego współdziałania z przedstawicielem Zamawiającego, koordynującym 

i nadzorującym realizację przedmiotowego zadania, 
3) prowadzenia na bieżąco ewidencji zwierząt, którym udzielił pomocy lekarsko-

weterynaryjnej wraz z wykazem wykonanych zabiegów, a w przypadku wyjazdu do 
zdarzeń z udziałem zwierząt – sporządzenie notatki zawierającej: informację 
o zgłoszeniu (data, czas zgłoszenia, osoba zgłaszająca – przedstawiciel 
Zamawiającego/ Policja / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), czas 
podjętych działań, miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia; 
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4) telefonicznego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Miedźno) o podjęciu działań na zgłoszenie Policji/Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego po wykonaniu usługi; 

5) w przypadku wykonywanych działań i zabiegów o których mowa w ust. 1 pkt 5 
możliwe jest użycie broni palnej przez Wykonawcę i osoby współpracujące z 
Wykonawcą jeżeli są uprawnione do jej posiadania. 

3. Wykonawca zapewnia w razie przemijającej przeszkody zdolność realizacji usługi przez 
inny podmiot posiadający wymagane ustawą kwalifikacje do realizacji 
przedmiotowego zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w ust 3, Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Zasady płatności w przypadku opisanym w ust 3 pozostają bez zmian. Zamawiający 
płaci Wykonawcy za wykonanie usługi, a kwestia wzajemnych rozliczeń Wykonawcy 
i podmiotu trzeciego nie leży w gestii Zamawiającego i za to nie odpowiada. 

II. Przewidywany czas trwania zamówienia:  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
1 Całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem 

usług weterynaryjnych, obejmujące szczepienie przeciwko wściekliźnie, w tym 
niezwłoczne podjęcie działań  w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie 
Gminy Miedźno z udziałem zwierząt. 

50 

2 Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
drogowych na terenie Gminy Miedźno lub przekazanie ich w razie takiej 
konieczności do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na leczenie i rehabilitację               
w porozumieniu z Zamawiającym. 

10 

3 Opieka weterynaryjna oraz sterylizacja bądź kastracja bezpańskich zwierząt 
złapanych na terenie gminy Miedźno oddanych do adopcji 

20 

4 Transport – dojazd na miejsce wypadku / bytowania zwierzęcia oraz transport 
zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych 

10 

5 Wykonywanie  działań i zabiegów o których mowa w cz. I ust. 1 pkt 4 zapytania 
ofertowego 

10 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących 
zasad: 
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie 
z formularzem ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie 
obliczona wg wzoru: 

(X1/Y1 ) x 50 + (X2/Y2 ) x 10 + (X3/Y3 ) x 20 + ( X4/Y4 ) x 10 + ( X5/Y5 ) x 10 = 100 pkt 
Gdzie: 
X1 – Cena  [zł/m-c]  punktu 1 najtańszej oferty 

Y1 –  Cena  [zł/m-c] punktu 1 badanej oferty 

X2 – Cena [zł/szt/doba] punktu 2 najtańszej oferty  

Y2 – Cena [zł/szt/doba] punktu 2 badanej oferty 

X3 – Cena [zł/szt] punktu 3 najtańszej oferty  

Y3 – Cena [zł/szt] punktu 3 badanej oferty 

X4 – Cena [zł/km] punktu 4 najtańszej oferty  

Y4 – Cena [zł/km] punktu 4 badanej oferty 

X5 – Cena punktu [zł/szt] 5 najtańszej oferty 



Y5 – Cena punktu [zł/szt] 5 badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %. 
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana 
liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
IV. Termin i warunki płatności: Płatność na podstawie faktury, na konto Wykonawcy,  w ciągu 
21 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z dokumentami dot. ewidencji zwierząt którym udzielono pomocy. 
V. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 
Miedźno, do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15.30. 
VI. Opis sposobu składania ofert: 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
oferty. 

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania 
Wykonawcy. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa na  
świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki                    
w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt”. 

VII. Dokumenty, które muszą złożyć Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: . 

 Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza 
weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez 
okręgową radę lekarsko-weterynaryjną (oryginał lub kserokopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem), 

 Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

 Oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się z projektem 
umowy i go akceptuje bez uwag ( załącznik nr 2). 

 Oświadczenie, że wykonawca dysponuje wymaganymi urządzeniami technicznymi do 
realizacji zamówienia (załącznik nr 3). 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 
Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno.  
 
 
 
         (-) Agnieszka Związek

         Sekretarz Gminy 


