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Szczerców, dnia 20.11.2018r. 

Znak sprawy: BR.2.6140.19.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r zgodnie z art. 4 pkt. 8 .  

 

1. Zamawiający: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu 

Gminy Szczerców w 2019r. przebywającym obecnie w schronisku w Bełchatowie oraz 

sukcesywne odławianie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy 

Szczerców w 2019 roku. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1.  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i specyfika głównych wymagań – zgodnie                      

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania; 

2.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

2.3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni; 

2.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 

2.5. CPV: 85200000-1; 98390000-0. 

3. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

3.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Danuta Idzikowska, Jolanta Stasiak tel. 44 6318 059 wew. 125;  

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia. 

4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie wykonawcy mają załączyć do oferty: 

4.1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

4.1.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy wg 

załączonego wzoru formularza ofertowego; 

4.1.2.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                        

z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 

4.1.3.  zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami; 

4.1.4. protokoły z kontroli schroniska lub raporty z wizytacji schroniska z trzech ostatnich lat 

(2015-2017) poprzedzające bieżący rok sporządzone przez właściwego Powiatowego  

Lekarza Weterynarii, w których wskazano liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku 
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oraz liczbę zwierząt adoptowanych.  

5.   Termin wykonania zamówienia – do 31 grudnia 2019r. 

6.   Gwarancja  - nie dotyczy. 

7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy. 

8. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę cenową, wypełnioną zgodnie z przesłanym wzorem oferty należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców (sekretariat),    

w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz. 13
00

 w zamkniętej kopercie.  

 2. Termin otwarcia ofert – 30.11.2018r. godz. 13
30

. 

9. Opis sposobu obliczania ceny i kryteria oceny ofert. 

9.1. Na załączonym formularzu cenowo ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto 

za: 

a) przejęcie i 1 dzień pobytu psa w schronisku - w cenę należy wliczyć koszt przejęcia psów ze  

schroniska, w którym aktualnie przebywają; 

b)   przyjazd, odłowienie i przyjęcie psa do schroniska; 

c)   1 dzień pobytu odłowionego psa w schronisku.  

9.2 Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

9.3 Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

9.4 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

9.5 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 (2015-2017). 

 Ocena tego parametru nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów                        

z kontroli schroniska lub raportów z wizytacji schroniska z trzech ostatnich lat (2015-2017) 

poprzedzających bieżący rok sporządzonych przez właściwego Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, w których wskazano liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku oraz liczbę 

zwierząt adoptowanych. 

9.6 Kryteria oceny ofert: cena waga - 60%  

 

Inne kryteria - (waga 40% - odsetek adopcji). 

 

10. Sposób obliczenia punktacji: 

 

10.1.  w zależności od wskazanej przez oferenta ceny;  

 

najniższa cena ofertowa brutto za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt a) 

Px =             -----------------------------------------------------------------------------------------------x 20 pkt 

cena brutto oferty badanej za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt a) 
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najniższa cena ofertowa brutto za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt b) 

Py =             -----------------------------------------------------------------------------------------------x 20 pkt 

cena brutto oferty badanej za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt b) 

 

najniższa cena ofertowa brutto za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt c) 

Pz =             -----------------------------------------------------------------------------------------------x 20 pkt 

cena brutto oferty badanej za usługę wymienioną w punkcie 9.1. pkt c) 

 

Obliczenie łącznej punktacji za usługi wymienione w pkcie 9.1. 

 

P = Px+Py+Pz 

 
Oferent, który zaproponuje najkorzystniejsze ceny brutto w ofercie za usługi wymienione w punkcie 9.1. uzyska 
maksymalną ilość punktów - 60. Pozostali oferenci uzyskają ilość punktów proporcjonalną. 

 

10.2. sposób obliczenia punktacji za odsetek adopcji; 
 

 

odsetek adopcji badanej oferty 

Po =    -------------------------------------------------------------------------------------------x 40 pkt 

najwyższy odsetek adopcji spośród złożonych ofert  

 
Oferent, który wykaże najwyższy odsetek adopcji psów w ofercie uzyska maksymalną ilość punktów - 40. 
Pozostali oferenci uzyskają ilość punktów proporcjonalną.  

 

11. Sposób obliczenia łącznej oceny punktowej. 

Ocena punktowa =  Op = P + Po 

W przypadku każdego z ww. kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikająca z działania wyliczonego na podstawie powyższych wzorów. 

12. Informacje instrukcyjne: 

1. Oferty należy wypełnić zgodnie z przesłanym wzorem oferty; 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz opisać 

w sposób zabezpieczający ją przed otwarciem podczas zwykłych czynności kancelaryjnych; 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię            

i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

informacje dotyczące ceny oferty oraz warunki płatności; 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może zawrzeć umowę w/w zamówienia, z kolejnym wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza, bez konieczności ponownej oceny ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 
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13. Załączniki: 

13.1 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

13.2 Wzór umowy – załącznik nr 2; 

13.3 Formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 3; 

        20.11.2018r. Danuta Idzikowska 

                                                                                                                      data, podpis osoby 

przeprowadzającej  postępowanie 


