
Ogrodzieniec dn. 07.12.2017 r. 

  

Ogłoszenie o składaniu ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ogrodzieniec 
  

1.      Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, działający w imieniu Gminy 

Ogrodzieniec informuje o możliwości składania ofert na świadczenie usług w zakresie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy Ogrodzieniec, 

umieszczanie w schronisku lub przekazywanie nowym właścicielom. Postępowanie 

prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego (bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych).  

2.      W ramach umowy do wykonawcy należy: 

 2.1. wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do  schroniska dla zwierząt  

                    (w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt) w sposób nie   

                    zagrażający ich zdrowiu przy użyciu środków prawem dopuszczonych, 

 2.2.  Podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem nowych właścicieli dla    

                    wyłapanych zwierząt i przekazywanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej   

                    stosownej dokumentacji w tym zakresie (nowym właścicielem nie może być  

                    przytulisko dla zwierząt),  

 2.3.  zajmowanie się  rannymi bezdomnymi zwierzętami, 

 2.4. zapewnienie, w razie potrzeby, przy postępowaniu ze zwierzętami pomocy     

        weterynaryjnej, 

 2.5. organizowanie 2-tygodniowej kwarantanny dla zwierząt, które pogryzły ludzi, 

 2.6.  zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, 

 2.7. organizowanie, po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami i powiadomieniu      

             mieszkańców, wyłapywania bezdomnych  i wałęsających się psów, 

 2.8. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem akcji likwidacji     

             zjawiska bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w   

             uzgodnieniu z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

 2.9.  prowadzenie rejestru wyłapanych i przekazanych do schroniska zwierząt oraz  

              składanie miesięcznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności na    

              terenie Gminy Ogrodzieniec, 

 2.10.   dostarczanie kart przekazania zwierząt do schroniska dla zwierząt  

        zawierających zdjęcie wyłapanego zwierzęcia lub kart przekazania zwierząt     

              do adopcji zawierających zdjęcie wyłapanego zwierzęcia do Zakładu   

              Gospodarki Komunalnej, 

 2.11.  zbieranie i transport zwłok martwych ptaków  do wyznaczonych miejsc  

                     unieszkodliwiania, 

 2.12  zbieranie padłych zwierząt z lasu, 

       2.13. wyłapywanie, wysterylizowanie i odwiezienie  7 szt. wolno żyjących         

               kotów, 

 2.14.  transport 3 szt. zwierząt leśnych do schroniska  dla zwierząt leśnych w   

                    Mikołowie.  

3.      Oferta powinna dotyczyć odebrania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ogrodzieniec  

      i zawierać: 

3.1  Cenę ryczałtową brutto obliczoną dla 25 zwierząt przekazywanych do schroniska 

lub do nowego właściciela, wyłapywanie, wysterylizowanie i odwiezienie na 

miejsce 7 szt. wolno żyjących kotów, transport 3 zwierząt leśnych do schroniska 

dla zwierząt leśnych w Mikołowie oraz zbierania martwych bezdomnych zwierząt 

bez limitu za cały okres obowiązywania umowy,  



3.2 Cenę ryczałtową brutto za każde dodatkowe zwierzę powyżej 25 sztuk zwierząt  

przekazywanych do schroniska lub do nowego właściciela.  

4.      Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium cenowego. Najkorzystniejszą 

ofertą jest oferta z sumą najniższych cen z pkt. 3.1 i pkt. 3.2 liczonego dla 5 dodatkowych 

zwierząt.   

5.      Za wykonywanie usługi wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe 

miesięczne stanowiące 1/12 ceny ryczałtowej podanej w pkt. 3.1 powiększone 

ewentualnie w przypadku przekroczenia limitu o cenę ryczałtową określoną w pkt. 3.2. za 

każde dodatkowe zwierzę. 

6.      Wykonawca będzie realizował zamówienie po podpisaniu umowy z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.  

Oferty należy przesyłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Plac 

Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec lub dostarczyć osobiście do siedziby Zakładu.  

Termin składania ofert 13.12.2017 r. do godz. 9
oo

 (decyduje wyłącznie data wpływu do 

Zakładu).  

7.      Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na 

świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie 

z terenu Gminy Ogrodzieniec, umieszczanie w schronisku lub przekazywanie nowym 

właścicielom”. 

8.      Wykonawca jest zobowiązany posiadać: 

8.1.   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

8.2.   Wymagane prawem decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym: 

- Pozwolenie na transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

- Pozwolenie na transport zwierząt żywych, 

8.3.   Umowę ze schroniskiem dla zwierząt, 

8.4.   Umowę o stałej współpracy z weterynarzem, 

8.5.   Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi, 

8.6.   Wykaz sprzętu służącego do odławiania bezdomnych zwierząt, 

8.7.   Wykaz samochodów świadczących usługę transportu zwierząt, 

8.8.   Dokumenty wymienione w pkt. 8.2 i 8.7 stanowią załącznik do oferty. 

9.      Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia przetargu  i nieprzystąpienia do podpisania umowy, jeżeli cena ofertowa 

Wykonawcy spełniającego wszystkie wymogi przetargowe przekroczy kwotę, jaką Zakład 

może przeznaczyć na realizację umowy w 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór  

……………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

  

Zakład Gospodarki       

Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

  
  

OFERTA  WYKONAWCY 

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (bez stosowania procedur ustawy 

Prawo zamówień publicznych) na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Ogrodzieniec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.  
  

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Siedziba………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………….. 

  

2. Cena ofertowa  

W ramach przetargu oferuję: 

2.1  Cenę ryczałtową brutto obliczoną dla 25  zwierząt przekazywanych do schroniska 

dla zwierząt (w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt) lub do 

nowego właściciela, wyłapywanie, wysterylizowanie i odwiezienie na miejsce 7 

szt. wolno żyjących kotów, transport 3  zwierząt leśnych do schroniska dla 

zwierząt leśnych w Mikołowie oraz zbierania martwych bezdomnych zwierząt bez 

limitu za cały okres obowiązywania umowy. 

- kwota netto.................……… zł  

- podatek VAT ………………. % 

- kwota brutto: ....................................... zł (powiększona o podatek VAT) 

2.2 Cenę ryczałtową brutto za każde dodatkowe zwierzę powyżej 25 sztuk zwierząt  

przekazywanych do schroniska dla zwierząt (w rozumieniu obowiązującej ustawy 

o ochronie zwierząt) lub do nowego właściciela.  

- kwota netto.................……… zł  
- podatek VAT ………………. % 
- kwota brutto: ....................................... zł (powiększona o podatek VAT) 

Łącznie :  Cena brutto z 2.1. ………………………………. 
 Cena brutto z 2.2 x 5 sztuk = …………………….  
 Razem:…………………  

(słownie…………………………………………………………………………) 
  

3.  Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy: 

1. Zobowiązuję się wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi 

warunkami określonymi w ogłoszeniu o składaniu ofert.  

2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu 

terminu składania ofert wyznaczonego w ogłoszeniu.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń.  



4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje  do przygotowania oferty.  

5. W przypadku wyboru oferty firmy zobowiązuję się do podpisania Umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Ogrodzieńcu. 

  

4. Załączniki: 
1.      Pozwolenie na transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

2.      Pozwolenie na transport zwierząt żywych, 

3.      Umowa ze schroniskiem dla zwierząt, 

4.      Umowa o stałej współpracy z weterynarzem, 

5.      Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi, 

6.      Wykaz sprzętu służącego do odławiania bezdomnych zwierząt, 

7.      Wykaz samochodów świadczących usługę transportu zwierząt, 

  

  

  

……..........…………………………………… 

(imię i nazwisko podpis uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

Data ........................................... 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            WZÓR 

UMOWA  

  

Zawarta w dniu  ……………………….. w Ogrodzieńcu,  pomiędzy Gminą Ogrodzieniec    

z  siedzibą 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, NIP 649-22-75-822,  

w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42,  

zwany dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

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

a 

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

  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym  przez: 

 

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

następującej treści: 

  

§ 1 

  

1.      Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich 

wyłapywania z terenu Gminy Ogrodzieniec, umieszczania w schronisku lub 

przekazywania nowym właścicielom oraz zbierania i transportu zwłok bezdomnych 

zwierząt, a także do zbierania padłych zwierząt z lasów z terenu Gminy. Wykonawca 

zobowiązuje się również do zbierania i transportu do miejsc unieszkodliwienia zwłok 

martwych ptaków także w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej.  

2.      Zadaniem Wykonawcy jest: 

a)      wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do  schroniska dla zwierząt  

      (w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt) w sposób nie zagrażający 

ich zdrowiu przy użyciu środków prawem dopuszczonych, 

b)      podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem nowych właścicieli dla 

wyłapanych zwierząt i przekazywanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

      w Ogrodzieńcu stosownej dokumentacji w tym zakresie (nowym właścicielem nie 

może być przytulisko dla zwierząt),  

c)      zajmowanie się  rannymi bezdomnymi zwierzętami, 

d)     zapewnienie, w razie potrzeby,  przy postępowaniu ze zwierzętami pomocy  

weterynaryjnej, 

e)      organizowanie 2-tygodniowej kwarantanny dla zwierząt, które pogryzły ludzi, 

f)       zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, 

g)      organizowanie, po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami i powiadomieniu 

mieszkańców, wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów, 

h)      wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem akcji likwidacji zjawiska 

bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w uzgodnieniu  

      z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 

i)        prowadzenie rejestru wyłapanych i przekazanych do schroniska zwierząt oraz 

składanie miesięcznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności na terenie 

Gminy Ogrodzieniec,  

j)        dostarczanie kart przekazania zwierząt do schroniska dla zwierząt zawierających 

zdjęcie wyłapanego zwierzęcia lub kart przekazania zwierząt do adopcji zawierających 

zdjęcie wyłapanego zwierzęcia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 



k)      zbieranie i transport zwłok martwych ptaków  do wyznaczonych miejsc 

unieszkodliwiania, 

l)        zbieranie padłych zwierząt z lasu. 

3.      Wykonawca w czasie trwania umowy odbierze bezdomne zwierzęta z terenu Gminy 

Ogrodzieniec. Dalszy los ww. zwierząt Wykonawca udokumentuje przez dostarczenie do  

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu informacji ze schroniska, danych 

nowego właściciela lub potwierdzenia uśpienia zwierzęcia. 

4.      Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z), ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz.U. z 2017 r , poz.1342 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych 

wydanych do wymienionych powyżej ustaw. 

  

§ 2 
  

Zlecenie udzielono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późniejszymi zmianami). 
  
  

§ 3 

  

1.      Z tytułu odebrania 50 bezdomnych zwierząt Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł/miesięcznie (brutto). 

Słownie: …………………………………………….. 

2.      Za każde dodatkowo odebrane bezdomne zwierzę, po wyczerpaniu limitu zapisanego w              

§ 3 pkt. 1 niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości …………….. zł/sztukę (brutto) Słownie:………………. 

3.      Wynagrodzenie będzie płatne w terminie  14 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

faktury, na konto bankowe Wykonawcy:  
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

§ 4 

  

Koszt transportu zwierząt do schroniska lub lecznicy, przejazdy pracowników schroniska  

oraz inne koszty związane z umieszczaniem zwierząt w schronisku pokrywa Wykonawca  

w ramach kwoty ustalonej w niniejszej umowie. 

  

§ 5 

  

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w sposób ciągły tj. na każde wezwanie 

przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, także w porach  

nocnych  oraz w czasie świąt  i w innych dniach wolnych od pracy. Czas realizacji 

zgłoszenia nie dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca zapewnia stałą łączność 

telefoniczną. 

2. Wykonawca wskazuje jako osobę odpowiedzialną do kontaktów z Zamawiającym: 
 

…………………………………………….. tel. …………………………………… 

3. Zamawiający wskazuje jako osobę odpowiedzialną do kontaktów z Wykonawcą: 
 
……………………………………………………… tel. ……………………………………………. 
 
 



  

§ 6 

  

Zleceniodawca sprawuje kontrolę i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez 

Wykonawcę. 

  

§ 7 

  

Umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r. 
  

  

§ 8 

  

Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie mogą być dokonane w 

formie aneksów podpisanych przez obie strony.  

  

§ 9 

  

W sprawach nie uregulowanych w  umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

  

§ 10 

  

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, a w 

przypadku braku porozumienia będą poddawane rozstrzygnięciu przez sądy powszechne  

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

  

§ 11 

  

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

  

  

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


