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pieczęć Wykonawcy 

Nazwa firmy 
 

 

Adres 
 

 

NIP 
 

 

Regon 
 

 

Tel/Fax 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

      

 Zamawiający: 

Gmina Szczerców 
ul. Pułaskiego 8                                                                           

97-420 Szczerców 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Gminy 

Szczerców w 2018r. przebywającym obecnie w schronisku w Bełchatowie oraz sukcesywne 

odławianie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Szczerców w 2018 roku.” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i………………………………………………..………………………………….. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………...………………….. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

 

a) cena za przejęcie i 1 dzień pobytu psa w schronisku: ……………………… zł netto, (słownie: 

……………………………… zł) - w cenę wliczono koszt przejęcia psów ze schroniska, w którym 

aktualnie przebywają), tj. ………………………… zł brutto (słownie: ………………………… zł); 

b) cena za przyjazd, odłowienie i przyjęcie psa do schroniska: …………………… zł netto (słownie: 

………………………… zł), tj. ………………………. zł brutto (słownie: ……………………zł); 

c) cena za 1 dzień pobytu odłowionego psa w schronisku: …………………………….zł netto (słownie: 

………………………… zł), tj. ………………………. zł brutto (słownie: ……………………zł); 

2. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić odsetek adopcji – określony 

na podstawie stosunku średniej liczby zwierząt oddanych do adopcji w ciągu roku do średniej liczby 

zwierząt w schronisku na koniec roku, średnia z trzech ostatnich lat (2014-2016) poprzedzających bieżący 

rok podany………………………………w %. Przy czym liczba adopcji nie uwzględnia zwierząt 

odebranych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem 

umowy. 

 

Ocena tego parametru nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z kontroli 

schroniska lub raportów z wizytacji schroniska z trzech ostatnich lat (2014-2016) poprzedzających 

bieżący rok sporządzonych przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, w których wskazano 

liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku oraz liczbę zwierząt adoptowanych. W/w protokoły 
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(kserokopie) należy dołączyć do oferty. 

 

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., przy czym 

przejęcie psów ze schroniska nastąpi w terminie do 31.12.2017r. 

 

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy                

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

......................................................                                   ………………………………………….. 

           miejscowość, data                                                 Podpis i pieczątka  osoby upoważnionej 

          do podpisywania oferty 

 

 


