Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.
Odławianie bezpańskich psów z terenu gminy Wasilków
i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w 2018 roku
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający
Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 966 210 43 41, w imieniu której działa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
II. Przedmiot zamówienia
1) zapewnienie bezpańskim psom z terenu gminy Wasilków całodobowej opieki w schronisku dla
zwierząt zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
liczba bezpańskich psów wg stanu na 31.10.2017 wynosi: 38;
2) odławianie z terenu Gminy Wasilków bezpańskich psów (po zgłoszeniu zapotrzebowania na
usługę przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie) i objęcie ich całodobową
opieką w schronisku dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
prognozowana liczba psów do odłowienia w 2018: 18;
3) zagwarantowanie stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku w zakresie kontroli
stanu zdrowia i leczenia;
4) prowadzenie wykazu zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Wasilków,
zawierającego dane o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r., w szczególności takie dane jak:
a) płeć, wiek zwierzęcia,
b) data przyjęcia do schroniska
c) przeprowadzone szczepienia i zabiegi weterynaryjne,
d) imię i nazwisko oraz adres osoby adoptującej zwierzę,
e) datę śmierci zwierzęcia.
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich psów z terenu Gminy Wasilków
przebywających w schronisku Wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia zawieranie umów
adopcyjnych.
III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
1) kryterium CENA
(cena brutto za dobową opiekę nad pojedynczym bezpańskim psem, obejmująca wszystkie koszty
utrzymania psa przez schronisko od momentu odłowienia z terenu Gminy Wasilków)
waga kryterium: 60%
maksymalna liczba punktów: 60 pkt
sposób obliczenia liczby punktów za kryterium CENA: P1 =
x 60
gdzie:
P1 = liczba punktów za kryterium CENA
Cof = wartość brutto ceny dobowej opieki w schronisku nad pojedynczym psem Oferenta
Cmin = wartość brutto najniższego z oferowanych kosztu dobowej opieki w schronisku nad
pojedynczym psem

2) kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI
(iloraz liczby psów oddanych do adopcji przez schronisko w okresie od 01.01.2017r. do 31.10.2017
oraz liczby psów przyjętych przez schronisko w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.)
waga kryterium: 30%
maksymalna liczba punktów: 30 pkt
sposób obliczenia liczby punktów za kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI: P2 =
gdzie:
P2 = liczba punktów za kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI
Wof = wskaźnik adopcji danego oferenta;
Wmax – najwyższy wskaźnik adopcji wśród wszystkich oferentów

x 30

3) kryterium CZAS REAKCJI (maksymalny czas przyjazdu przedstawiciela schroniska do
odłowienia bezpańskiego psa od momentu telefonicznego zgłoszenia przez pracownika ZGK w
Wasilkowie zapotrzebowania na usługę, wykonanego w dni robocze do godz. 12.00)
waga kryterium: 10%
maksymalna liczba punktów: 10 pkt
sposób obliczenia liczby punktów (P3) za kryterium CZAS REAKCJI
a) maksymalny czas przyjazdu: 2 godz. - 10 pkt
b) maksymalny czas przyjazdu: 4 godz. - 4 pkt
c) maksymalny czas przyjazdu: 8 godz. - 1 pkt
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA = P1+P2+P3
IV. Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór
formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
wykonawcy.
3) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.
4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5) Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
V. Termin i miejsce składania ofert
30 listopada 2017 r. do godz. 15.00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
VI. Tryb udzielania wyjaśnień
Forma elektroniczna e-mail: biuro@zgk.wasilkow.pl
Osoba do kontaktu: kierownik ZGK w Wasilkowie, nr tel. 791-984-615
VII. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego.

