Nr sprawy: OS.6140.1.15.2018

Pabianice, dnia 20 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:
Zapewnienie miejsc dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu miejsc dla zwierząt z terenu miasta
Pabianice, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych. Wykonawca w ramach usługi zapewnia miejsca dla
zwierząt gospodarskich i kotów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24-godzinnej (również w dni
świąteczne) gotowości do przyjęcia zwierzęcia oraz właściwej opieki dla danego gatunku. O konieczności
przyjęcia zwierzęcia Wykonawca będzie powiadamiany przez dyżurnego Straży Miejskiej, pracownika
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach bądź Komendy Powiatowej Policji na
wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.
Zapewnione przez Wykonawce miejsce winno być tymczasowym schronieniem dla poszkodowanych
zwierząt zlokalizowanym na terenie miasta Pabianice bądź poza granicami miasta w odległości do 20 km
licząc od granic miasta. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą
starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
Zwierzęta przyjęte przez Wykonawcę winny zostać objęte opieką weterynaryjną. Po okresie hospitalizacji
i rekonwalescencji, zwierzęta winny wrócić do naturalnego środowiska bądź zostać przekazane do adopcji.
Z uwagi na losowy charakter tego typu zdarzeń, nie określa się kiedy i jak długo może przebywać zwierzę
pod opieką Wykonawcy.
Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) gotowość do przyjęcia zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych bądź utraciły
tymczasowo lub trwale właściciela (zwierzęta gospodarskie i koty);
2) umieszczenie zwierząt w miejscu i w warunkach bytowania właściwych ze względu na gatunek;
3) zapewnienie zwierzętom opieki gwarantującej dobrą kondycję i bezpieczeństwo w tym opieki
weterynaryjnej oraz właściwej pielęgnacji, żywienia i pojenia;
4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o padnięciach, uśpieniach oraz innych zdarzeniach
losowych;
5) prowadzenie kart ewidencji zwierząt;
6) w przypadku konieczności dojazd na miejsce zdarzenia wskazane przez Zamawiającego;
Zwierzę będące pod opieką Wykonawcy może zostać przekazane:
1) tymczasowemu opiekunowi – gdy znany jest właściciel, a z przyczyn losowych nie może w danym
momencie opiekować się zwierzęciem;
2) do adopcji – gdy właściciel nie został ustalony;
3) do uboju – w przypadku zwierząt gospodarskich.
Warunkiem przekazania zwierzęcia jest ukończenie przez niego okresu dwutygodniowej kwarantanny.
Wykonawca może powierzyć część wykonania zamówienia podwykonawcom z zachowaniem dobra
zwierząt. Wykonawca i podwykonawca będą zobowiązani do wykonania przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
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Ilość przyjęć w ciągu roku została oszacowana na podstawie lat ubiegłych i wynosi: zwierzęta
gospodarskie 2 szt. (np. koza, koń), koty 70 szt. w tym kocięta. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości
interwencji nie może być podstawą do zmiany ceny w złożonej ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdań i
przekazywania ich Zamawiającemu wraz z kartą informacyjną przyjętego zwierzęcia. 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.
3. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
4. 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
5. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją:
Otwarcie ofert na: „Zapewnienie miejsc dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych z ich
udziałem” Nie otwierać przed 27.12.2018 r. do godz. 10.30
6. 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. 10.00 dnia
27.12.2018 r.
Oferty zostaną otwarte w dniu 27.12.2018 r. o godz. 10.30
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną
http://nowybip.um.pabianice.pl/
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7. 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.
8. 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:
najniższa cena (KC) – 100 pkt. (max liczba punktów 100)
Cn
KC= ------ x 100
Co
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających wymagania.
Co – cena oferowana brutto oferty ocenianej
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
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.
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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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