
Gmina Daszyna 
99-107 Daszyna 
NIP 775-24-06-085 
REGON 611015885 

Daszyna, dnia 18 listopada 2020r. 
 
R.AOS.6140.1.18.2020 
 
 

Zapytanie Ofertowe na zadanie: 
 

„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Daszyna w 2021 roku, oraz zapewnienie 
im opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt” 

 
 
Niniejsze zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Daszyna 
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna 
(24) 357-10-00 
sekretariat@gminadaszyna.pl 
 

zaprasza do złożenia oferty na: 
 

świadczenie usług w zakresie odławiania na terenie gminy Daszyna bezdomnych zwierząt i ich 
transportu do Schroniska, oraz utrzymania bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy 
Daszyna w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 
 

1) Przejęcia zwierząt będących dotychczas pod opieką schroniska w Niemojewie 62, 98-360 
Lututów (stan psów na dzieo 31.10.2020r. - 1 szt., przy czym do dnia podpisania umowy stan ten 
może ulec zmianie). Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia najpóźniej 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy (w tym również przewiezienia na swój koszt) 
i utrzymania wszystkich zwierząt dotychczas umieszczonych w schronisku w Niemojewie 
wyłapanych na terenie gminy Daszyna (z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawcą będzie schronisko 
w Niemojewie). Przewóz powinien odbywad się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów 
przystosowanych do transportu zwierząt określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn. zm.). 
 

2) Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt na terenie 
gminy Daszyna i dostarczenie odłowionych zwierząt do Schroniska prowadzonego przez 
Wykonawcę. 
 
 



3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy 
e-mailem lub telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, ale 
nie dłuższym niż 12 godzin, a w przypadkach nagłych – niezwłocznie. 
 
4) W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeo i środków, które nie stwarzają 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. Wykonujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn. 
zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116 poz. 753), oraz innych 
przepisów. 
 
5) Utrzymania i sprawowania opieki nad powierzonymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt prowadzonym legalnie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagao weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657), prowadzenia na bieżąco ewidencji 
wyłapanych zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację utrzymywanych zwierząt z terenu 
gminy Daszyna, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz przekazywania jej Zamawiającemu na każde 
jego żądanie. 
 

6) Prowadzenia obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, kompleksowej opieki 
nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych, 
dozoru weterynaryjnego (profilaktyka, leczenie), oznakowanie chipem (niezwłocznie po przyjęciu 
zwierzęcia do schroniska), sterylizacji lub kastracji odłowionych zwierząt, usypiania ślepych miotów. 
 

7) Umieszczenia zdjęd zwierzęcia na stronie internetowej niezwłocznie po przyjęciu do schroniska, 
celem możliwości identyfikacji zwierząt zagubionych. 
 

8) Sprawdzenia, w dniu przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, czy zwierzę ma wszczepiony 
elektroniczny mikrochip, a w przypadku jego zidentyfikowania, niezwłocznego powiadomienia 
właściciela o konieczności natychmiastowego odebrania zwierzęcia ze Schroniska. 
 

9) Prowadzenia intensywnych działao adopcyjnych, poszukiwania osób chętnych i oddawanie 
zwierząt do adopcji; spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego 
o zawartych umowach adopcyjnych oraz okazywanie ich na każde żądanie Zamawiającego. 
 

10) Prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczad zdjęcia zwierząt 
do adopcji wraz ze wskazaniem płci, opisem charakteru, cech oraz ustalonej daty urodzenia. 
 

11) Po upływie każdego miesiąca przedkładaniem wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc: 
 

a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat odłowienia    
i przyjęcia do schroniska oraz dokumentacji zdjęciowej, 
 
b) ilości zwierząt oddanych do adopcji lub właścicielowi, padłych lub poddanych eutanazji, 
 
c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku. 
 

12) Utylizacji padłych lub poddanych eutanazji w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 



13) Wykonania usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie 
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn. zm.), ustawą 
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 
U. z 2020r. poz. 1421 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagao weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116 poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439 z późn. zm.). 
 
 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Ofertę należy złożyd na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie 
z napisem „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Daszyna w 2021 roku, oraz 
zapewnienie im opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt” w siedzibie Urzędu Gminy 
w Daszynie: 
Urząd Gminy Daszyna 
Daszyna 34A 
99-107 Daszyna 
 
Termin składania ofert: 30.11.2020r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Otwarcie ofert: 01.12.2020r. godz. 1030. 
 

 

IV. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA: 
 

1) Posiadanie uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: 
 

a) posiadania aktualnego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla    
wykonawcy stwierdzającego spełnienie wymagao weterynaryjnych w zakresie gromadzenia  
zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421 z późn. zm.); 
 

b) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie   
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta 
Miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.). 
 

2) Wykazanie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., ze dysponuje minimum 
jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu 
drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 

3) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się 
uzyskad zezwolenie Wójta Gminy Daszyna na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 
 



4) Schronisko nie może byd oddalone od siedziby Urzędu Gminy Daszyna dalej niż 160 km liczone 
najkrótszą drogą publiczną w jedną stronę. 
 

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SPEŁNIAJĄCE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Wykonawca zobowiązany jest złożyd w wymaganym terminie, tj. do 30.11.2020r. następujące 
dokumenty: 
 

a) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego; 
 

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z działem IV pkt 1-2 do zapytania 
ofertowego w formie kserokopii potwierdzającej za zgodnośd z oryginałem; 
 

c) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny 
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 
 

- cena ofert – 100 % 
 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę oferty obliczoną zgodnie 
ze wzorem: 
 

Cof. = 0,03 x Cw. + 0,03 x Cd. + 0,02 x Cs. + 0,02 x Ck. + 0,90 x Cu.   
 

Gdzie: 
 

Cof. - cena oferty; 
 

Cw. - cena jednostkowa brutto za wyłapanie jednego bezdomnego zwierzęcia; 
 

Cd. - cena jednostkowa brutto za wyjazd w celu wyłapania i dostarczenia do schroniska 
bezdomnego zwierzęcia podana w zł za km pomnożona przez ilośd km w obie strony od schroniska 
do miejsca wyłapania. Zamawiający do wyliczenia przyjmie ilośd kilometrów od miejsca schroniska 
do siedziby Urzędu Gminy Daszyna, licząc dojazd najkrótszą drogą publiczną; 
 

Cu. - cena jednostkowa brutto za utrzymanie jednego bezdomnego zwierzęcia w schronisku przez 
jedną dobę; 
 

Cs. - cena jednostkowa brutto za sterylizację jednej samicy; 
 

Ck. - cena jednostkowa brutto za kastrację jednego samca. 
 

 

 



Ceny jednostkowe należy podad w zaokrągleniu do pełnych groszy. Oferta z ceną oferty najniższą 
otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa 
do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się według wzoru: 
 

Najniższa cena oferty 
Kryterium cena = ------------------------------------- x 100 pkt. X 100% 

Cena badanej oferty 
 

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 
 

 

VIII. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Zamawiający ma prawo zmienid treśd zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, zamknięcia bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia postępowania ofertowego. 
4. Kontakt telefoniczny – 24 357 10 15; 24 357 10 00. 
 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 
 

 


