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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:
Opieka lekarsko – weterynaryjna nad zwierzętami z terenu miasta Pabianice
2 Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
2.1. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi lekarsko – weterynaryjnej i opieki nad
zwierzętami z terenu miasta Pabianice.
W ramach usługi Wykonawca będzie pełnił świadczenie w zakresie:
– sterylizacji/kastracji i leczenia kotów,
– sterylizacji/kastracji psów,
– znakowania psów poprzez czipowanie,
– usypiania ślepych miotów.
Świadczona usługa winna być wykonywana w lecznicy weterynaryjnej na terenie miasta Pabianice.
Usługą będącą przedmiotem umowy zostaną objęte psy i koty z terenu miasta Pabianic.
Do lecznicy zwierzęta będą kierowane wyłącznie przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres usługi będzie obejmował:
1) sterylizację/kastrację kotów, w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania
zabiegu sterylizacji/kastracji;
b) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji kota,
c) znakowanie kota po zabiegu sterylizacji/kastracji poprzez odcięcie koniuszka lewego ucha
oraz zaopatrzenie antyseptyczne,
d) zapewnienie zwierzętom po zabiegu sterylizacji/kastracji opieki w lecznicy przez 3 dni,
e) odrobaczenie kotów, u których przeprowadzono zabieg sterylizacji/kastracji,
f) w przypadku konieczności zapewnienie kotu będącemu po zabiegu, pozostawienia w lecznicy
celem obserwacji i rekonwalescencji;
2) leczenie kotów w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia kota, co pozwoli zdiagnozować rodzaj choroby,
b) przeprowadzenie leczenia kota w kierunku chorób tj. koci katar lub panleukopenia,
c) w przypadku konieczności zapewnienie kotu będącemu w trakcie leczenia pozostawienia
w lecznicy celem obserwacji i na czas rekonwalescencji;
3) sterylizację/kastrację psów, w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia psa, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania
zabiegu sterylizacji/kastracji;
b) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji psa,
c) w przypadku konieczności zapewnienie psu będącemu po zabiegu, pozostawienia w lecznicy
celem obserwacji;
4) znakowania psów poprzez czipowanie,
a) wykonanie zabiegu polegającego na podskórnej inicjacji miktoprocesora (czipa),
b) wprowadzanie danych do bazy danych wskazanej przez Miasto;
5) usypiania ślepych miotów (w uzasadnionych przypadkach).
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Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą prawidłowo
uzupełnionych skierowań. Zamawiający ma 2 dni robocze na sprawdzenie i zaakceptowanie
przedłożonych wraz z fakturą skierowań. Zaakceptowane przez Zamawiającego skierowania oraz
prawidłowo wystawiona faktura, będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
2.2. termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
2.3. 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
2.4. opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją:
Otwarcie ofert na: „Opieka lekarsko – weterynaryjną nad zwierzętami z terenu miasta
Pabianice. Nie otwierać przed 14.12.2018 r. godz. 11.30”
2.5. 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 umieszczone na stronie internetowej
http://nowybip.um.pabianice.pl/.
2.6. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę podaną w ofercie należy przygotować z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do
właściwego wykonywania zamówienia. Ilość zabiegów w ciągu miesiąca szacuje się na:
– ok. 15 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów,
– ok. 7 diagnoz i leczenia kotów,
– ok. 2 zabiegów sterylizacji/kastracji psów,
– ok. 4 znakowań psów,
– zabiegów usypiania ślepych miotów w ubiegłych latach nie odnotowano.
Zamawiający zastrzega, że ilość zabiegów jest wielkością szacunkową i w zależności od potrzeb
może w poszczególnych miesiącach ulegać zmianie. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości danego
rodzaju zabiegów nie może być podstawą do zmiany całkowitej wartości umowy. Rozliczenie
z wybranym oferentem będzie następowało ryczałtowo. Umowa zostanie zawarta z oferentem,
który złoży najkorzystniejszą ofertę.
2.7. 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 – suma najniższych oferowanych cen brutto spośród nieodrzuconych ofert
Co – suma oferowanych cen brutto ocenianej oferty
95% – waga kryterium
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b) opieka w lecznicy – ilość miejsc w lecznicy przeznaczona dla kotów wolno żyjących
po zabiegu i w trakcie leczenia (KO) – 5% (max liczba punktów 5)
w tym:
1 miejsce – 1 pkt.
2 miejsca – 2 pkt.
3 miejsca – 3 pkt.
4 miejsca – 4 pkt.
5 miejsc i więcej – 5 pkt.
KC+KO =
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2.8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nie dotyczy
2.9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
dla danego obszaru 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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