
Baboszewo, 3 grudnia 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZI.OZENIA OFERTY 

Dotyczy: postf?Powania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego 0 wartosci szacunkowej 
poniiej 30 000 euro na uslugf? pn. " Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzf?tom oraz ich 
wylapywanie" 

1. Nazwa i adres Zamawiaj'lcego: 

Zamawiajqcy: Gmina Baboszewo z siedzibq w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, tel. (23) 66110 91, e-mail: urzad@gminababoszewo.121 zaprasza 
do zlozenia oferty cenowej brutto (zl) na swiadczenie uslug w post~powaniu 
o udzielenie zamowienia publicznego pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierz(?tom oraz ich wylapywanie z terenu Gminy Baboszewo w 2019 roku". 

Zamowienie zostalo podzielone na dwie cz~sci: 
CZF;SC I - "Wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo 

w 2019 r." 
CZF;SC II - "Opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Baboszewo 

w 2019 r.". 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 

CZF;SC I: 
2.1. Przedmiotem zamowienia jest wylapywanie bezdomnych zwierzqt 

z terenu Gminy Baboszewo polegajqce na swiadczeniu uslug 
weterynaryjnych, w tym 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; 
- transport-dojazd do miejsca wypadku/bytowania zwierz~cia oraz 
transport zwierz~cia do miejsca swiadczenia uslug weterynaryjnych; 
- obezwladnienie zwierz~cia groi nego dla otoczenia przy pomocy 
strzelby do usypiania zwierzqt; 
- opiek~ lekarsko-weterynaryjnq; 
- eutanazje i utylizacje zwlok zwierz~cia; 
- uspienie slepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacjq zwlok; 



- usuwanie odpadow stalych i plynnych oraz zwlok zwierzqt padlych 
lub poddanych eutanazji; 
Prowadzenie zabiegow sanitarnych i dezynfekujqcych; 
- przestrzeganie przepisow w zakresie nadzoru sanitarnego 
i weterynaryjnego. 

CZF;SC II: 
2.2. Przedmiotem zamowienia jest opieka nad bezdomnymi zwierz~tami, 

w tym przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy 
Baboszewo. 
a) Zakres uslug obejmuje: 

- przyjmowanie zagubionych, zblqkanych i porzuconych lub z innych 
przyczyn bezdomnych zwierzqt, ktore w wyniku zdarzen losowych nie 
Sq zdolne samodzielnie egzystowac (lokalizacja schroniska -
schronisko winno miec siedzib~ w odleglosci nie wi~kszej niz 80 km od 
granic Gminy Baboszewo); 
- obj~cie bezdomnych zwierzqt calodobowq opiek~ polegajqcq na 
zapewnieniu zwierz~tom: 

pomieszczen lub boksow chroniqcych je przed zimnem, upalami 
i opadami atmosferycznymi, z dost~pem do swiatla dziennego; 
przestrzen powinna umozliwic zmian~ pozycji ciala; 
utrzymywanie pomieszczen we wlasciwym stanie porzqdkowym 
i sanitarnymi; 
pozywienia, artykulow sanitarnych oraz opieki nad zwierz~tami 
przebywajqcymi w schronisku; 
stale go dost~pu do wody zdatnej do pi cia; 
dozoru weterynaryjnego; 
boksow, wybiegow i otoczenia schroniska utrzymanych 
w czystosci i porzqdku; 
prowadzenia zabiegow sanitarnych i dezynfekujqcych; 

zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierz~tom 

w okresie kwarantanny i dalszego ich pobytu w schronisku; 

kompleksowa opieka nad zwierz~tami przebywajqcymi 
w schronisku; 

szczepienie przeciwko wsciekliinie psow przebywajqcych 
w schronisku; 

- leczenie przyj~tych chorych zwierzqt, rokujqcych na wyzdrowienie; 

- poszukiwanie nowych domow dla przyj~tych zwierzqt; 

- przekazywanie zwierzqt do adopcji (po przebytej kwarantannie 
w schronisku) osobom zainteresowanych ich posiadaniem, zdolnym 
zapewniC im nalezyte warunki bytowe; 

- kastracja i sterylizacja zwierzqt w celu zmniejszenia ich populacji; 



- prowadzenie ewidencji zwierzqt, ksiqzki kontroli weterynaryjnej; 

- usuwanie odpadaw stalych i plynnych oraz zwlok zwierzqt padlych 
lub poddanych eutanazji; 

- przestrzeganie przepisaw w zakresie nadzoru sanitamego 
i weterynaryjnego . 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia: 

CZF;SC I: 
3.1. Wykonywanie czynnosCl zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, 

a w szczegalnosci: 
a) Ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1840 z p6in. zm.); 
b) Ustawq z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz 

zwalczaniu chorab zakainych zwierzqt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 
t. j .); 

c) Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i warunkaw wylapywania 
bezdomnych zwierzqt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, pOZ. 753); 

d) Uchwalq Rady Gminy Baboszewo w sprawie okreslenia programu 
opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt na terenie Gminy Baboszewo. 

3.2. W ramach swiadczenia Wykonawca zobowiqzany jest do: 
a) Zapewnienia miejsca czasowego przetrzymania zwierz~cia; 
b) Prowadzenia na biezqco ewidencji zwierzqt, ktarym udzieli! pomocy 

lekarsko - weterynaryjnej; 
c) Stalego wspaldzialania z przedstawicielem Zamawiajqcego i Policjq. 

CZF;SC II: 

3.3. Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, 
a w szczegalnosci : 
a) Ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1840 z p6in. zm.); 
b) Ustawq z dnia 11 marc a 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz 

zwalczaniu chorab zakaznych zwierzqt (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1967 
t. j.); 

c) Rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 
czerwca 2004 r., w sprawie szczegalowych wymagan 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt (Dz. U. 
z 2004 r ., Nr 158, poz. 1657); 

d) Ustawq z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 
r., poz. 994 z pazn. zm.); 

e) Ustawq z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z pain. zm.) 



4. Termin realizacji zamowienia; 
Wykonawca zobowiqzany jest swiadczyc uslugi w okresie od 1 stycznia 

2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

5. Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty jest na;niisza cena. 

6. Sposob obliczenia ceny zostal zawarty w formularzu ofertowym. 

7. Miejsce i termin zlozenia ofert; 

Wypelniony i podpisany formularz oferty cenowej nalezy przeslac 
pocztq w terrninie do 14 grudnia 2018 r. do godziny 1000 lub zlozyc 
w siedzibie Zamawiajqcego Urzi!d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 
9A, 09-130 Baboszewo (pokoj nr 4 sekretariat Urz~du). Ofert~ 
przeslanq pocztq lub zlozonq w sekretariacie nalezy zaadresowac 
do Zamawiajqcego z napisem: II Wylapywanie bezdomnych zwierzqt 
Z terenu Gminy Baboszewo w 2019 r." / 1I0pieka nad bezdomnymi 
zwierz{Jtami z terenu Gminy Baboszewo w 2019 r.lI* 

8. Zalqczniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Wzor Umowy - cz~sc I " Wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu 

Gminy Baboszewo w 2019 r.". 
3. Wzor Umowy - cz~sc II " Opieka nad bezdomnymi zwierzE)tami z terenu 

Gminy Baboszewo w 2019 r.". 

*niepotrzebne skreslic 


