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PPGNiOS.6140.15.2016 

Baboszewo, dnia 20 grudnia 2016 r . 

Zaproszenie do zlozenia oferty 

datyczy: past?powania a udzielenie zamowienia pubZicznega a wartasci szacunkawej panitej 
30000 eura na uslug? pn. "Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz?tom oraz ich wylapywanie" 

1. Nazwa i adres Zamawiaj!!cego: 

Zamawiajltcy: Gmina Baboszewo z siedziblt w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 
Baboszewo, tel. (23) 661 10 91, e-mail: urzad@gminababoszewo.pl zaprasza do zlozenia oferty 
cenowej brutto (zl) na swiadczenie uslug w postypowaniu 0 udzielenie zamowienie publicznego pn. 
"Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom oraz ich wylapywanie z terenu Gminy Baboszewo 
w2017 roku" 

Zam6wienie pozostalo podzieione na dwie czC;§ci: 
CZF;8C I - "Wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r." 
CZF;8C II - "Opieka nad bezdomnymi zwierz?tami z terenu Gminy Baboszewo 
w 2017 r." 

2. Opis przedrniotu zarn6wienia: 

CZC;§c I: 

2.1. Przedmiotem zamowienia jest wyIapywanie bezdomnych zwierzltt z terenu Gminy Baboszewo 
polegajltce na swiadczeniu uslug weterynaryjnych, w tym na zapewnieniu calodobowej opieki dla 
zwierzltt biorltcych udzial w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Baboszewo. 
a) Zakres usiug obejmuje: 
- odlawianie bezdomnych zwierzltt; 
- calodobowlt gotowosc do wykonywania czynnosci zwi'lZanych ze swiadczeniem uslug 
weterynaryjnych, w tym odstawianiem bezdomnych zwierzltt; 
- chwytanie i dostarczanie zwierzltt do schroniska 
- transport - dojazd do miejsca wypadku/bytowania zwierzycia oraz transport zwierzycia do miejsca 
swiadczenia uslug weterynaryjnych; 
- obezwiadnienie zwierzycia groznego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierzltt; 
- opieky lekarsko-weterynaryjnlt; 
- eutanazje i utylizacje zwIok zwierzycia; 
- uspienie slepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacjlt zwIok; 
- usuwanie odpad6w stalych i plynnych oraz zwIok zwierzltt padlych lub poddanych eutanazji; 
- prowadzenie zabiegow sanitarnych i dezynfekujltcych; 
- przestrzeganie przepisow w zakresie nadzoru sanitamego i weterynaryjnego. 

Czc;§c II: 

2.2. Przedmiotem zamowienia jest opieka nad bezdomnymi zwierzytami, w tym przyjmowanie 
i utrzynlywanie bezdomnych zwierzltt z terenu Gminy Baboszewo. 
a) Zakres uslug obejmuje: 
- przyjmowanie zagubionych, zabl<)lcanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych 
zwierz[)t, ktore w wyniku zdarzel1 losowych nie s[) zdolne smnodzielnie egzystowac (lokalizacja 



schroniska - schronisko winno mie6 siedzib" w odleg!osci nie wiykszej niz 80 km od granic Gminy 
Baboszewo); 
- objycie bezdomnych zwierz'!t calodobow,! opiek,! polegaj,!c,! na zapewnieniu zwierzytom: 

pomieszczen lub boks6w chroni,!cych je przed zimnem, upa!ami i opadami 
atmosferycznymi, z dostypem do swiatla dziennego; przestrzen powinna umozliwi6 zmiany 
pozycji ciala; utrzymywanie pomieszczen we wlasciwym stanie porz,!dkowym i sanitamym; 
zapewnienie pozywienia, artyku!6w sanitamych oraz opieki nad zwierzytami 
przebywaj,!cymi w schronisku; 
stalego dostypu do wody zdatnej do picia; 
zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 
utrzymanie czystosci i porz'!dku w boksach,wybiegach oraz otoczeniu schroniska; 
prowadzenie zabieg6w sanitamych i dezynfekuj,!cych; 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzytom w okresie kwarantarmy 
i dalszego ich pobytu w schronisku; 
- kompleksowa opieka nad zwierzytami przebywaj,!cynli w schronisku; 
- szczepienie przeciwko wsciekliinie ps6w przebywaj,!cych w schronisku; 
-Ieczenie przyjytych chorych zwierz'!t, rokuj,!cych wyzdrowienie; 
- poszukiwanie nowych dom6w dla przyjytych zwierz'!t; 
- przekazywanie zwierz'!t do adopcji (po przebytej kwarantarmie w schronisku) osobom 
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewni6 im nalezyte warunki bytowe; 
- kastracja i sterylizacja zwierz,!t w celu znmiejszenia ich populacji; 
- prowadzenie ewidencji zwierz'!t, ksi,!zki kontroli weterynaryjnej; 
- usuwanie odpad6w stalych i plynnych oraz zwlok zwierz'!t pad!ych lub poddanych eutanazji; 
- przestrzeganie przepis6w w zalaesie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego. 

3. Waruuld realizacji przedmiotu zam6wienia: 

Cz~sc I: 

3.1. Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowi'lZuj,!cymi przepisami, a w szczeg6lnosci: 
a) Ustaw'! z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z p6in. zm.); 
b) Ustaw'! z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz'!t oraz zwalczaniu chor6b zakainych 
zwierz'!t (Dz.U.2014 r., poz. 1539 z pozn. zm.); 
c) Rozporz,!dzeniem Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 

sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierz'!t (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, 
poz.753); 

d) Uchwal,! Rady Gminy Baboszewo w sprawie okrdlenia progranm opieki nad zwierzytami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'!t na terenie Gminy Baboszewo. 

3.2. W ramach swiadczenia Wykonawca zobowi'lzany jest do: 
a) zapewnienia miejsca czasowego przetrzymana zwierzycia; 
b) prowadzenia na biez'lcO ewidencji zwierz'lt, kt6rym udzielil pomocy lekarsko - weterynaryjnej; 
c) stale go wsp61dzialania z przedstawicielem Zamawiaj,!cego i Policj'l. 

Cz,!sc II: 

3.3. Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami, a w szczeg6lnosci: 
a) Ustaw'! z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'lt (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z p6:i:n. zm.); 
b) Ustaw'! z dnia II marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz'lt oraz zwalcza11iu chor6b zakainych 
zwierz'!t (Dz.U.2014 r., poz. 1539 z p6zn. zm.); 
c) Rozporz,!dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z daia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczeg610wych wymagm'l wetcrynary'jnych dia prowadzenia schronisk dla zwierz'lt (Dz. U. z 
2004 r., Nr 158, poz. 1657); 

d) Ustaw'! z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz,!dzie gmi1mym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6in. zm.); 



e) Ustaw'l z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2016 
r., poz. 250 z pozn. Z111.). 

4. Termin realizacji zam6wienia: 

Wykonawca zobowi,!zany jest swiadczyc uslugi w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. 

5. Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty jest nainiisza cena. 

6. Spos6b obliczenia ceny zostal zawarty w formularzu ofertowym. 

7. Miejsce i termin zlozenia ofert: 

Wypelniony i podpisany formnlarz oferty cenowej nalezy przeslac poczt!! w terminie do 28 
grudnia 2016 r. do godz. 1230 lub zlozyc w siedzibie Zamawiaj,!cego Urzlld Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, nl. Warszawska 9 A (pok. Nr 4 sekretariat Urzl(dn). Oferty przeslan,! poczt'! 
lub zlozon!! w sekretariacie nalezy zaadresowac do Zamawiaj,!cego z napisem: "Wylapywanie 
bezdomnycJz zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r."I"Opieka nad bezdomnymi 
zwierZftami z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r."* 

Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktu: Wojciech Wolder - Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami Komunalnymi, Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa (PPGNiOS), tel. (23) 661 1091 wew. (38), e-mail: wolder@gminababoszewo.pl. 

8. Zalqczniki: 

I. Formu1arz oferty. 
2. Wz6r Umowy - CZySC I "fVylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo 
w 2017r." 
3. Wz6r Umowy - CZySC II "Opieka nad bezdomnymi zwierz?tami z terenu Gminy Baboszewo 
w 2017 r. " 

mgr TOMasz Sobecki 

*niepotrzebne skreslic 


