URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU
Plac 11 listopada 38, 19-110 Goniądz
tel. 85 738 00 39 fax. 85 738 03 07
kancelaria.um@goniadz.pl www.goniadz.pl

Goniądz, dnia 03 grudnia 2018r.
RGN.271.3.2018

ZAPYTANIE OFERTO W E
1. Nazwa i adres Zam aw iającego
G m ina G oniądz, 19-110 G oniądz, ul. Plac 11 L istopada 38

2. Opis przedm iotu zam ów ienia :
W yłapywanie bezdom nych psów z terenu miasta i gm iny G oniądz i utrzymanie ich
w schronisku dla bezdom nych zw ierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31
grudnia 2020r.
3. W ymagania :
1). O fertę m oże złożyć W yk o n aw ca , który posiada:
a) upraw niony do w y k o n an ia działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertow ym
b) niezbędną w iedzę i d o św iadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobam i
zdolnym i do w y konania zam ów ienia
Podm iot usług obejm uje :
- w yłapyw anie i tran sp o rt zw ierząt do schroniska, w którym w y k o n aw ca będzie spraw ow ał
opiekę:
- prow adzenie o bserw acji now oprzy jętych zw ierząt w okresie kw arantanny;
- zapew nienie im w łaściw y ch w aru n k ó w bytow ych zgodnie z obow iązującym i norm am i i
przepisam i praw a , a w szczególności ustaw y o ochronie p raw a zw ierząt;
- zapew nienie opieki w eterynaryjnej;
- sterylizację lub kastrację zw ierząt w schronisku;
- usypianie ślepych m iotów ;
- przyjęcie i utrzym anie psó w będących obecnie na stanie G m iny G oniądz- G m ina G oniądz na
dzień sporządzenia zapytanie ofertow ego posiada 55 psów ( n a dzień pod p isan ia um ow y ilość
psów m oże ulec zm ianie), które są przetrzym yw ane w schronisku G R E E N H O U S E M ateusz
O blacew icz , K rzeczkow o 63, 19-100 M o ń k i;
- poszukiw anie w łaścicieli dla bezdom nych zw ierząt - adopcje;
- znakow anie o d ło w ionych psów ;
- prow adzenie ew idencji odłow ionych psów z terenu gm iny G oniądz.

4. W arunki umowy:
Projekt um ow y w załączeniu.

URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU
Plac 11 listopada 38, 19-110 Goniądz
tel. 85 738 00 39 fax. 85 738 03 07
kancelaria.um@goniadz.pl www.goniadz.pl

5. Ocena oferty
Z am aw iający pow ierzy w ykonanie zam ów ienia W ykonaw cy, który złoży najkorzystniejszą
ofertę.
C ena 100%

6. W ykluczenie
Z am aw iający nie m oże udzielać zam ów ienia podm iotom p ow iązanym z nim osobow o lub
kapitałow o.

7. Termin realizacji zam ówienia:
od 01.01.2019r. do 31.12.2020
8. Sposób przygotow ania oferty oraz m iejsce i termin składania ofert:
1) ofertę należy złożyć w form ie pisem nej w g w yboru W ykonaw cy:
a) osobiście w siedzibie U rzędu M iejskiego w G oniądzu : G oniądz ul. Plac 11 L istopada 38
b) przesłać na adres: 19-110 G oniąd z ul. Plac 11 L istopada 38
c) faxem na num er: 85-738-03-07
d) w w ersji elektronicznej n a e-m ail: kancelaria .um @ goniadz.pl
2) O stateczny term in sk ład an ia ofert upływ a dnia : 14.12.2018r. do godz.15.00
3) W przypadku ofert do starczo n y ch osobiście lub p o cztą liczy się data w pływ u oferty do biura
Zam aw iającego
4) W przypadku ofert przesłan y ch drogą elektroniczną, decyduje data i go d zin a w pływ u na
podany adres poczty elektronicznej podanych p o w y żej.
5) O ferty, które w p ły n ą po upływ ie term inu składania ofert, nie b ę d ą rozpatryw ane.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
ajw ypełniony i podpisany form ularz ofertow y ( załącznik nr 1)
bjośw iadczenie oferen ta o braku pow iązań ( załącznik nr 2)
p o św ia d cz e n ie o zdolności oferenta do w ykonania zam ów ienia (załącznik nr 3)
djparafow any p rojekt um ow y.
Załącznik:
ajform ularz ofertow y (załączn ik n r 1 do zapytania ofertow ego)
bjośw iadczenie oferen ta o braku p o w iązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertow ego)
p o św ia d cz e n ie o zdolności oferenta do w ykonania zam ów ienia (załącznik nr 3 do zapytania
ofertow ego)
djprojekt um ow y (załącznik nr 4 do zapytania ofertow ego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego
etapie, bez podania przyczyn.

Gnźwrz/Andrzej Dtmiewicz

Załącznik na 1 do zapytania ofertowego
pieczęć Wykonawcy

Gmina Goniądz
ul. Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

FO RM U LA R Z O FERTO W Y

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:
REGON
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :
a) miesięczna kwota ryczałtowa w wysokości:
netto............................................... zł

( słownie :...................................................

...)

+ podatek VAT w w ysokości.............................. % w k w ocie.............................
(słow nie:......................................................................................................................

)
)

cena brutto...................................... zł (słownie : ......................................................

)

b) wartość usługi w okresie 24 miesięcy wynosi:
netto............................................... zł

( słownie :...................................................

...)

+ podatek VAT w w ysokości..............................% w k w o cie.............................
(słow nie:......................................................................................................................
cena brutto...................................... zł (słownie : ......................................................

)
■)
)

3. oferujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczamy, że:
1. Oświadczam, że w wynagrodzeniu ująłem wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia tj. wzorem umowy oraz, że
zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty, a także wymagań zamawiającego w
przedmiocie zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1234’wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:
a) wy pełniony i podpisany formularz oferty
poświadczenie oferenta o braku powiązań
poświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia
djparafowany projekt umowy.

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka oferenta

11rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Dane oferenta

(nazwa, adres)

Oświadczenie oferenta o braku powiązań

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo w stosunku do
Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub
osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Dane oferenta

( nazwa, adres)

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonywania zamówienia
Oferent oświadcza, że
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem
komisarycznym lub sądowym.
4. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
5. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka oferenta

Projekt

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA N R ...............................
zawarta w dniu ............................2018r. pomiędzy Gminą Goniądz, z siedzibą przy ul. Plac 11
Listopada 38, NIP 546 137 74 26, REGON 450669789 reprezentowaną przez Burmistrza - mgr inż.

Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Jolanty Gorzoch
zwana w dalszej części umowy ZA M A W IA JĄ C Y M ,
a
................................................................., prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................... , NIP
................................ , R E G O N ..................................... zwanym w dalszej części umowy W YKONAW CĄ,
na podstawie dokonanego przez Gminę zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 .jzostała zawarta umowa następującej
treści :

§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę wyłapywania bezdomnych psów

z terenu miasta i gminy Goniądz oraz utrzymania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
2. Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2020r.
§ 2.

1. Do zadań wykonawcy należy:
1) transport i przejęcie przez Wykonawcę psów odłowionych na terenie miasta i gminy Goniądz
przebywających dotychczas w schronisku GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz, Krzeczkowo 63, 19100 Mońki na koszt wykonawcy w ilo śc i...........................
2) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu gminy
Goniądz oraz ich transport do schroniska
3) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu
poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia,
4) zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki
weterynaryjnej, właściwego traktowania i karmienia,
5) usypianie ślepych miotów,
6) prowadzenie ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów
( zdjęcia, karta zwierzęcia),
7) umożliwienia osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych w schronisku psów,
8) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przebywających w schronisku,
9) wykonawca oświadcza, że w miarę możliwości wraz ze szkołami oraz pozarządowymi organizacjami
zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie promować prawidłowe
postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach,
akcji plakatowych oraz umożliwi dla wycieczek szkolnych odwiedzanie schroniska, promować w
lokalnych mediach tematykę z zakresu opieki i ochrony zwierząt oraz poszuk8iwań dla nich nowych
właścicieli,
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będą
umieszczane zdjęcia psów przebywających w schronisku i podlegających adopcji.
§ 3.
1. Usługa wyłapywania bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów wykonana będzie zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt ( Dz.U. Nr 116, poz. 753),

2. Z chwilą odłowienia psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnieniu mu opieki określonej w art.
11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późn. zm.)
, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przetrzymywania go w schronisku spełniającym
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U.
Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.).
§4.
1. Strony ustalają, że wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w §
2 ust 1 pkt 2 i 3 niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego, który
wskaże Wykonawcy lokalizacje bezdomnego psa.
2. Wprzypadkach szczególnych (pogryzienie podejrzenie o wściekliźnie, zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy) odłów będzie prowadzony w trybie natychmiastowym.
3. Fakt przeprowadzenia odłowu z wpisaniem liczby, rasy psów, miejsca i daty odłowu będzie
każdorazowo potwierdzony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Goniądzu wraz z załączeniem
dokumentacji fotograficznej.
4. Wykonawca zapewnia całodobowy kontakt pod numerem telefonu................................................
5. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest

§5.
1.Odbiór psów ze schroniska przez właścicieli może następować po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.
2. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez nikogo do schroniska w ciągu 14
dni od dnia umieszczenia psa w schronisku, może być on przeznaczony do adopcji.
3. Przekazywanie do adopcji szczeniąt do 3 -go miesiąca może odbywać się tylko po wcześniejszej
pozytywnej opinii lekarza weterynarii.
4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za przyjęcie psa do adopcji przez nowych opiekunów.
§ 6.

1. Zapłata wynagrodzenia za usługę wymienioną w § 1 nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury przez Wykonawcę. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy
N r......................................................................................... dla którego bank prowadzi rachunek VAT.
2. Za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustaka się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie :
netto................................... zł( słownie..........................................................................................................
+ podatek VAT w w ysokości....................................... %
(słow nie.......................................................................................................................................................... )
cena brutto..............................zł (słownie....................................................................................................)
za każdy miesiąc, płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury
bez względu na liczbę odłowionych i utrzymywanych zwierząt w danym miesiącu.
3. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedkłada:
1) wykaz wskazujący liczbę psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz podaniem dat
i miejsc odłowu oraz rasy odłowionego psa,
2) potwierdzenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Goniądzu liczby odłowionych psów,
3) wykaz wskazujący liczbę psów oddanych do adopcji,
4) wykaz wskazujący liczbę psów poddanych eutanazji i jej przyczyny,
5) zestawienie numerów ewidencyjnych nadanych odłowionym i przyjętym do schroniska bezdomnym
psom z terenu gminy Goniądz,
6) Za dzień zapłaty uznaje się dzień przekazania przez Zamawiającego polecenie przelewu do banku.

§

7.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych
psów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w zakresie realizacji
postanowień niniejszej umowy
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków realizacji umowy,
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o tym
fakcie Wykonawcę listem poleconym.

§8.
1. Używane przy wyłapywaniu bezdomnych i pozostających bez opieki psów urządzenia i środki nie
mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ani nie zadawać im cierpienia. Przy odławianiu psów
Wyłapujący może korzystać z urządzeń i środków ogólnie przyjętych takich jak: obroże, smycze,
kagańce kolczatki, klatki samołapki, itp.
2. Przed przystąpieniem do wyłapywania psów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt
3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku.

§9.
Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację
przetrzymywania w schronisku psów z terenu miasta i gminy Goniądz na dzień 31 grudzień 2020r. która
umożliwi ich identyfikację

§

10.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przy wykonywaniu umowy
oraz szkód jakie mogą zostać wyrządzone przy wykonywaniu usługi osobom trzecim oraz
Zamawiającemu.
2. Wykonawca odpowiada także za zaniechanie czynności do których jest zobowiązany w ramach
umowy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób , z których pomocą zobowiązania wykonuje,
jak za własne działania lub zaniechania.

§ 11.
Strony mają prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. zamawiający może naliczyć karę umowna:
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wartości zamówienia (brutto) ustalonego w oparciu o § 6 ust.2 niniejszej umowy,
- za nieterminowe podjęcie przez Wykonawcę działań, o których mowa w § 2 ust.l pkt 2i 3 bez podania
uzasadnionej przyczyny-Zam aw iający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5%
z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca może naliczyć karę umowną :
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości
zamówienia ( brutto) ustalonego w § 6 ust.l niniejszej umowy.

§

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

§13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności

§14.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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