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PPGNiOS.6140.5.2017 

Baboszewo, dnia 12 grudnia 2017 1'. 

Zaproszenie do zlozenia oferty 

dotyczy: Postfpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponitej 
30000 euro na usfug~ pn. "Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz?fom oraz ich wylapywanie" 

1. Nazwa i adres Zamawiajacego: 

Zamawiajqcy: Gmina Baboszewo z siedzibq 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 zam6wienie publicznego pn. 
"ZapelVlliellie opieki bezdomllym ZlVierZftom oraz ich lVylapYlVanie Z terenu Gminy BaboszelVo 
IV 2018 roku" 

Zamowienie pozostalo podzielone na dwie cz~sci: 
CZE;SC I - "WylapYlVallie bezdomnych ZlVierzqt z terenll GmillY BaboszeIVo IV 2018 ro" 
CZE;SC II - "Opieka nad bezdomnymi ZIVierzrtami Z terellll GmillY BaboszelVo 
IV 2018 ro" 

20 Opis przedmiotu zamowienia: 

Cz~sc I: 

2.1. Przedmiotem zam6wienia jest wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo 
polegajqce na swiadczeniu uslug weterynaryjnych, w tym na zapewnieniu calodobowej opieki dla 
zwierzqt biorqcych udzial w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Baboszewo. 
a) Zakres uslug obejmuje: 
- odlawianie bezdomnych zwierzqt; 
- calodobowq gotowosc do wykonywania czynnosci zwiqzanych ze swiadczeniem uslug 
weterynaryjnych, w tym odstawianie bezdomnych zwierzqt; 
- chwytanie i dostarczanie zwierzqt do schroniska; 
- transpolt - dojazd do l11iejsca wypadkulbytowania zwierzycia oraz transport zwierzycia do miejsca 
swiadczenia uslug weterynaryjnych; 
- obezwladnienie zwierzycia groznego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierzqt; 
- opieky lekarsko-weterynaryjnq; 
- eutanazje i utylizacje zwlok zwierzycia; 
- uspienie slepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacjq zwlok; 
- usuwanie odpad6w stalych i plynnych oraz zwlok zwierzqt padlych lub poddanych eutanazji; 
- prowadzenie zabieg6w sanitarnych i dezynfekujqcych; 
- przestrzeganie przepis6w w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego. 

Cz~sc II: 

2.2. Przedmiotem zal116wienia jest opieka nad bezdol11nymi zwierzytami, w tyl11 przyjmowanie 
i utrzymywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gl11iny Baboszewo. 
a) Zakres uslug obejmuje: 
- przyjmowanie zagubionych, zablqkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdol11nych 
zwierzqt, kt6re w wyniku zdarzel1 losowych nie Sq zdolne samodzielnie egzystowac (iokalizacja 



schroniska - schronisko winno l11iec siedzibc; w odleglosci nie wiykszej niz 80 km od granic Gl11iny 
Baboszewo); 
- objycie bezdol11nych zwierz'!t calodobow,! opiek,! polegaj,!c,! na zapewnieniu zwierzytol11: 

pOl11ieszczen lub boks6w chroni,!cych je przed zil11nel11, upalal11i i opadal11i 
atl11osferycznYl11i, z dostypel11 do swiatla dziennego; przestrzen powinna ul110zliwic zl11iany 
pozycji ciala; utrzYl11ywanie pOl11ieSZczel\ we wiasciwYl11 stanie porz'!dkoWYl11 i sanitarnYl11; 
zapewnienie pozywienia, artykul6w sanitarnych oraz opieki nad zwierzytal11i 
przebywaj,!cYl11i w schronisku; 
stalego dostypu do wody zdatnej do picia; 
zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 
utrzYl11anie czystosci i porz'!dku w boksach,wybiegach oraz otoczeniu schroniska; 
prowadzenie zabieg6w sanitarnych i dezynfekuj,!cych; 

zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdornnYl11 zwierzytol11 w okresie kwarantanny 
i dalszego ich pobytu w schronisku; 
- kOl11pleksowa opieka nad zwierzytal11i przebywaj,!cYl11i w schronisku; 
- szczepienie przeciwko wsciekliznie ps6w przebywaj,!cych w schronisku; 
- leczenie przyjytych chorych zwierz'!t, rokuj,!cych wyzdrowienie; 
- poszukiwanie nowych d0l116w dla przyjytych zwierz'!t; 
- przekazywanie zwierz'!t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobol11 
zainteresowanYl11 ich posiadaniel11, zdolnYl11 zapewnic il11 nalezyte warunki bytowe; 
- kastracja i sterylizacja zwierz'!t w celu zl11niejszenia ich populacji; 
- prowadzenie ewidencji zwierz'!t, ksi,!zki kontroli weterynaryjnej; 
- usuwanie odpad6w stalych i plynnych oraz zwlok zwierz'!t padlych lub poddanych eutanazji; 
- przestrzeganie przepis6w w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego. 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia: 

Cz~§c I: 

3.1. Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowi,!zuj,!cYl11i przepisal11i, a w szczeg6lnosci: 
a) Ustaw'! z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t (Dz. U. 2017 r. , poz. 1840); 
b) Ustaw'! z dnia 11 l11arca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz'!t oraz zwalczaniu chor6b zakaznych 
zwierz'!t (Dz.U.2017 r. , poz. 1855); 
c) Rozporz'!dzeniel11 Ministra Spraw Wewnytrznych i Adl11inistracji z dnia 26 sierpnia 19981'. w 

sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdol11nych zwierz'!t (Dz. U. z 1998 r. , Nr 116, 
poz. 753); 

d) Uchwal,! Rady Gl11iny Baboszewo w sprawie okreSlenia progral11U opieki nad zwierzytal11i 
bezdol11nYl11i oraz zapobiegania bezdol11nosci zwierz'!t na terenie Gl11iny Baboszewo. 

3.2. W ral11ach swiadczenia Wykonawca zobowi'!zany jest do: 
a) zapewnienia l11iejsca czasowego przetrzYl11ana zwierzycia; 
b) prowadzenia na biez'!co ewidencji zwierzqt, kt6rYl11 udzielil POl11ocy lekarsko - weterynaryjnej; 
c) stalego wsp61dzialania z przedstawicielel11 Zal11awiaj,!cego i Policj,!. 

Cz~§c II: 

3.3. Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowi,!zujqcYl11i przepisal11i, a w szczeg6lnosci: 
a) Ustaw'! z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t (Dz. U. 2017 1'., poz. 1840); 
b) Ustaw'! z dnia 11 l11arca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b zakaznych 
zwierz'!t (Dz.U.2017 r., poz. 1855); 
c) Rozporz'!dzeniel11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z drlia 23 czerwca 2004 1'. W sprawie 

szczeg610wych wYl11agar\ weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzql (Dz. U. z 
2004 1'., Nr 158, poz. 1657); 

d) Ustaw'! z dnia 8 l11arca 1990 r. 0 sal11orz,!dzie gl11innYI11 (Dz. U. z 20171'., poz. 1875); 



e) Ustaw'l z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (Oz.U. z 20171'. , 
poz. 1289 ze zm.). 

4. Termin realizacji zamowienia: 

Wykonawca zobowi'lzany jest swiadczyc uslugi w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. 

5. Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty jest nainiisza cella. 

6. Sposob obliczenia ceny zostal zawarty w formularzu ofertowym. 

7. Miejsce i termin zlozenia ofert: 

Wypelniony i podpisany formularz oferty cenowej nalezy przeslac poczt'l w terminie do 20 
grudnia 2017 r. do godz. 12"° lub zlozyc w siedzibie Zamawiajqcego Urzljd Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, uI. Warszawska 9 A (pok. Nr 4 sekretari~t Urz~du). Oferty przeslan'l pocztq 
lub zlozon'l w sekretariacie nalezy zaadresowac do Zamawiaj'leego z napisem: "Wyiapywanie 
bezdomnycll zwierzqt z terenll Gminy Baboszewo w 2018 r. "1"Opieka IUld bezdomllymi 
zwierZftami z terellll GmillY Baboszewo w 2018 r. "* 

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

8. Zal,!czniki: 

1. Formularz oferty. 
2. Wz6r Umowy - ezysc I "Wy/apywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gl11iny Baboszewo 
w2018r" 
3. Wz6r Umowy - czysc II "Opieka nad bezdol11nYl11i zwierz?tami z terenu Gminy Babosze11'o 
11'20181'." 

mgr Tomasz Sobecki 

*niepotrzebne skreslic 


