Nr sprawy: OS.6140.1.13.2018

Pabianice, dnia 3 grudnia 2018 r.

Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1.

Zamawiający – Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Pabianic zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianice
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Pabianice.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24-godzinnej (również
w dni świąteczne) gotowości do podjęcia interwencji. Wykonawca musi zachować pełną dyspozycyjność,
tj. po otrzymaniu zgłoszenia konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań. Wykonawca interwencje
podejmuje po otrzymaniu informacji od dyżurnego Straży Miejskiej, pracownika Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach bądź Komendy Powiatowej Policji na wskazany przez
Wykonawcę numer telefonu.
Zakres świadczonej usługi będzie obejmował:

a) dojazd na miejsce zdarzenia,
b) odłowienie agresywnych, zagubionych, zbłąkanych bądź poszkodowanych zwierząt lub tych, które
stwarzają zagrożenie,
c) przewiezienie odłowionego zwierzęcia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
d) pomoc podczas odbierania zwierząt domowych właścicielowi/opiekunowi zwierzęcia w przypadku
znęcania się nad zwierzętami – postępowania na podstawie przepisów o ochronie zwierząt,
e) pomoc przy odławianiu wolno żyjących kotów, a w przypadku konieczności transport tych zwierząt do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Odłowione przez Wykonawcę zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla zwierząt mieszczącego się
w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 110, bądź miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego
na terenie miasta Pabianice lub w odległości do 20 km licząc od granic miasta.
Konieczności użycia przez Wykonawcę środka nasennego podczas odławiania wymaga obecności
lekarza weterynarii. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą
starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
Ilość interwencji w ciągu roku szacuje się na ok. 370 w tym 70 poza granice miasta.
Zamawiający zastrzega, że ilość interwencji jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. Zmniejszenie
bądź zwiększenie ilości interwencji nie może być podstawą do zmiany ceny w złożone ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych sprawozdań i przedkładania ich
Zamawiającemu. Zamawiający ma 2 dni robocze na sprawdzenie i zaakceptowanie przedłożonego wraz
z fakturą sprawozdania. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie oraz prawidłowo wystawiona
faktura, będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
2) termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoba
do kontaktu:
Agnieszka Pietrowska tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl
Marta Skonieczna tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: mrajska@um.pabianice.pl
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4) opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją:
Otwarcie ofert na: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianice Nie otwierać przed
14.12.2018 r. godz. 11.30”
5) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach (Pabianice, ul. św.
Jana 4, II piętro pok. 22) lub Biurze Obsługi Interesanta (przy ul. Zamkowej 16, parter), do godz. 11.00 dnia
14.12.2018 r.
Oferty zostaną otwarte w dniu 14.12.2018 r. o godz. 11.30
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną
http://nowybip.um.pabianice.pl/.
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na
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internetowej

6) Opis sposobu obliczania ceny:
Cena w złożonej ofercie winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia
i należy podać ją w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który
złoży najkorzystniejszą ofertę.
7) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
a) najniższa cena (KC) – 95 % (max liczba punktów 95)
Cn
KC = ------ x 100 x 95%
Co
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Co – cena brutto ocenianej oferty
95% – waga kryterium
b) czas, w jakim Wykonawca po podjęciu interwencji będzie w stanie dojechać do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego (KD) – 5% (max liczba punktów 5), przy czym najdłuższy oferowany czas
dojazdu nie może przekraczać 1 godz. od chwili podjęcia interwencji przez Wykonawcę i tak:
do 30 min. – 5 pkt.
31-45 min. – 3 pkt.
46-60 min. – 1 pkt.
Dn
KD = -------- x 100 x 5%
Do
gdzie:
Dn – najkrótszy oferowany czas dojazdu spośród nieodrzuconych ofert
Do – czas dojazdu podany w ocenianej ofercie
5% – waga kryterium
KC+KD =
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
8) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nie dotyczy
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9) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na
zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt.
8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej:
www.um.pabianice.pl

……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego
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