
Miedźno, 13.12.2021 r. 
 

Protokół z otwarcie ofert 
w dniu 13.12.2021 r. 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RR.271.1.162.2021 w trybie zapytania 
ofertowego na „wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt”. 
 
Do dnia 09.12.2021.r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. 
W dniu 13.12.2020 r.  o godz. 9:00 dokonano otwarcia ofert. 
 
OFERTA NR 1: F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno. 
Ceny jednostkowe brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia wynoszą: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka Kwota brutto [zł] 

1 Całodobową gotowość do wykonywania 
czynności związanych ze świadczeniem usług 
odławiania bezdomnych zwierząt 
i umieszczania ich w schronisku dla zwierząt 

Cena ryczałtowa 
zł brutto/miesiąc 

369,00 

2 Wyłapanie bezpańskiego psa, dojazd do gminy 
oraz transport zwierzęcia do schroniska 
i umieszczenie bezpańskiego zwierzęcia  
w schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
1635,90 

3 Wyłapanie bezpańskiego kota, dojazd do gminy 
oraz transport zwierzęcia do schroniska i 
umieszczenie bezpańskiego zwierzęcia w 
schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
1020,90 

4 Wyłapanie bezpańskiego szczeniaka w wieku do 
3 miesięcy, dojazd do gminy oraz transport 
zwierzęcia do schroniska i umieszczenie 
bezpańskiego zwierzęcia w schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
768,75 

5 Podjęcie czynności polegającej na wyłapywaniu 
bezdomnego zwierzęcia  - bez efektu 
końcowego – zwierzę uciekło w nieznanym 
kierunku. 

Cena za 1 
interwencję  

zł brutto/interw. 
246,00 

 
 
OFERTA NR 2: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe KONKRET Anna Kornas, ul. Leona 
Wyczółkowskiego 34/1, 41-902 Bytom. 
Ceny jednostkowe brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia wynoszą: 
          

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka Kwota brutto [zł] 

1 Całodobową gotowość do wykonywania 
czynności związanych ze świadczeniem usług 
odławiania bezdomnych zwierząt 

Cena ryczałtowa 
zł brutto/miesiąc 400,00 



i umieszczania ich w schronisku dla zwierząt 

2 Wyłapanie bezpańskiego psa, dojazd do gminy 
oraz transport zwierzęcia do schroniska 
i umieszczenie bezpańskiego zwierzęcia  
w schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
1660,50 

3 Wyłapanie bezpańskiego kota, dojazd do gminy 
oraz transport zwierzęcia do schroniska i 
umieszczenie bezpańskiego zwierzęcia w 
schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
1045,50 

4 Wyłapanie bezpańskiego szczeniaka w wieku do 
3 miesięcy, dojazd do gminy oraz transport 
zwierzęcia do schroniska i umieszczenie 
bezpańskiego zwierzęcia w schronisku. 

Cena za 1 szt. 
zwierzęcia 

zł brutto/szt 
799,50 

5 Podjęcie czynności polegającej na wyłapywaniu 
bezdomnego zwierzęcia  - bez efektu 
końcowego – zwierzę uciekło w nieznanym 
kierunku. 

Cena za 1 
interwencję  

zł brutto/interw. 
300,00 

 

 

(-) Agnieszka Związek 

        Sekretarz Gminy  

 

 


