Bargłów Kościelny, dnia 18 grudnia 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający: Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów
Kościelny zaprasza do złożenia ofert na:
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt (wyjazd do wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, całodobowa
opieka), świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów, w zależności od
potrzeby przeprowadzenie: kastracji, sterylizacji, szczepienia, odrobaczania, eutanazji,
eutanazji miotu lub innych zabiegów w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2023 r.
Szczegółowe warunki świadczenia usługi zawiera projekt umowy, stanowiący zał. nr 1
do niniejszego zapytania.
2. Termin realizacji zamówienia:
Od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
3. Pozostałe wymagania:
Usługi świadczyć będzie podmiot posiadający wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i zaplecze techniczne niezbędne do wykonania zlecenia.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena – 100%
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za:
a) za całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem
usług weterynaryjnych,
b) za świadczenie usługi dla jednego zwierzęcia.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie udzielania w nagłych
przypadkach pomocy weterynaryjnej zwierzętom 2021-2023”
lub przesłać na adres email: zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl (oferta w tym wypadku
ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).
6. Termin otwarcia ofert:
23 grudnia 2020 r. godz. 10:15
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Bućkowski, tel. 87 64 24 091 wew. 18
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9. Informacje dodatkowe:
Wypadki drogowe z udziałem zwierząt miały dotychczas miejsce sporadycznie, około
1 przypadek na rok.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
c) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym
Oferentem.

Wójt Gminy

Radosław
Wawiórko

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Wawiórko
Data: 2020.12.18
09:41:09 +01'00'

