
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo, ul. Warscnwsln ,; 

Regon 13037805' 
ZP.271.2.Wi~mq79044l' 

Baboszewo, dnia 13 listopada 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajljcym") zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na 
real izacjt; zadania pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz-rtom oraz ich wylapywanie 
z terenu Gminy Baboszewo w 2021 roku". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie, NIP 567-1 79-04-40 

tel. (23) 66 II 091 , 
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

n. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postt;powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 

ponizej 30000 euro (z wylljczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam6wieil publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Oz.U. 2019, poz. 1843, ze zm.). 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zam6wienia jest wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy 
Baboszewo polegaj,!cej na swiadczeniu uslug wetetynaryjnych, w tym zapewnieniu 
calodobowej opieki dla zwierz'!t bior'!cych udzial w zdarzeniach drogowych na terenie 
gminy Baboszewo oraz opieka nad bezdomnymi zwierzt;tami z terenu gminy Baboszewo. 
Szczeg610wy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zall\cznik Nr 1. 

2. Zamawiaj,!cy wymaga by czynnosci wykonywane przez Wykonawct; byly zgodne 
z obowi,!zuj,!cymi przepisami, a w szczeg6lnosci : 
• Ustaw'! z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t (Oz. U. z 2020 r. poz. 638 t.j .); 
• Ustaw'! z dnia II marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob 

zakaznych zwierz'!t (Oz. U. z 2020 r. poz. 1421 t. j.), 
• Rozporz,!dzeniem Ministra Spraw Wewnt;trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierz'!t (Oz. U. z 1998 
r. nr 11 6. pOZ. 753), 

• Uchwal,! Rady Gminy Baboszewo w sprawie okreSlenia programu opieki nad 
zwierzt;tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'!t na terenie gminy 
Baboszewo, 

• Rozporz!jdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczeg610wych wymagail weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierz'!t (Oz.U. z 2004 r. nr 158, poz. 1657), 

• Ustawq z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz!jdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 
zm.), 

• Ustawq z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu i porz'!dku w gminach (Oz.U. z 2020 r. 
poz. 1439 t. j .). 

3. Zamawiajqcy wymaga by Wykonawca zapewnil miejsca czasowe przetrzymywania 
zwierZ<)t. 

4. Zamawiajqcy wymaga by Wykonawca prowadzil na biez,!co ewidencjy zwierzqt (rasa, plee, 
wiek, zdjycie, nr czipa), ktorym udzielil pomocy lekarsko - weterynaryjnej. 

5. Zamawiajqcy wymaga stalego wspoldzialania Wykonawcy ze swoimi przedstawicielami 
oraz Policjq. 

IV. Wedlug wspolncgo Slownika Zamowien (CPV) 
• 85200000- 1 - ustugi weterynaryjne 



• 98390000-0 - uslugi psiarni 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Wykonawca zobowi'lzany jest swiadczye uslugi w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku. 
Miejsce reali zacji zam6wienia: teren Gminy Baboszewo. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

I . Kryterium wyboru najkorzystniej szej oferty jest najnizsza cena brutto. 
VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 

I. Oferta powinna bye sporz'ldzona w jyzyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowi'lcym zal'lcznik Nr 2 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione 

do wystypowania w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczyci 'l Wykonawcy, posiadae daty 

sporz'ldzenia. 
2. Dopuszcza siy zlozenie oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy 

dostypnej pod adrescm: https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pll.Oferty nalezy zlozye 

w nastypuj'lcy spos6b: 

• Wykonawca sklada oferty poprzez wypelnienie Formularza oferty (Fonnularz oferty 

stano wi Zal'lcznik nr 2 do Zapytania Ofet10wego w wersji edytowalnej , kt6ry mozna 

wypelnic, podpisae, zeskanowae oraz zal'lczye jako dokument - zatytulowany ,.Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zakladce "OFERTY"dokumenty (zali)czniki), 

• Wykonawca winien opisac zal'lczniki nazw'l umozliwiaj'lc'l jego identyfikacjy, 

• zlozenie oferty wraz z zal'lcznikami nastypuje poprzez polecenie "Z16z oferty", 

• Potwierdzeniem prawidlowo zlozonej oferty jest komunikat systemowy "Oferta zlozona 
poprawnie" oraz wygenerowany raport ofert z zakladki "Oferty", 

• 0 terminie zlozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie, 

• po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany (jezeli Wykonawca zamidci 

niewlasciwy plik, mote go usun'le zaznaczaji)c plik i klikaj'lc polecenie "usun") 

• Wykonawca sklada oferty w formie zaszyfrowanej , dlatego tez oferty nie si) widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiaj,!cego, ich treSc jest dostypna w raporcie 
oferty generowanym z zakladki "oferty" . 

3. Po uplywie terminu skladania ofert, zlozenie oferty (zal'lcznik6w) nie bydzie mozliwe. 

4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

5. Do oferty nalezy zalijczye: 

• aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagaji) wpisu do rejestru lub 
zgloszcnia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej , wystawione nie wczeSniej ni t 6 
miesiycy przed terminem skladania ofert. 

• kopiy zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz'!t - jdli 
Wykonawca posiada wlasne sclu·onisko, w przypadku braku wlasnego schroniska dla 
bezdomnych zwierz'!t nalcty dol'lczyc zapewnienie ze schroniska, ze zwierzyta z terenu 
gminy Baboszewo zostanq przyjyte, 

• kserokopiy umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej 
nad bezdomnymi zwierzytami w schronisku, 

• oswiadczcnie 0 spelnianiu warunk6w wylapywania bezdomnych zwierz'lt, 
• kserokopiy zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzytami wymaganym przez art. 7 ust. I Ustawy z dnia 13 wrzesnia 



1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz"!dku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.). 
IX. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

I. Oferty naleiy zloiyc do 20.11.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty lub 
osobiscie na adres: UrZild Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 1ub 
osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 
Koperty zamkniyt!) naleiy opisac "Zapewnienie opieki bezdomnym zwicrzl(tom oraz ich 
wylapywanic z tercnu Gminy Baboszewo w 2021 roku", oznaczenie sprawy: 
ZP.271.2.1S.2020, nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

2. Zamawiaj!)cy dopuszcza skladanie ofert 
elektronicznej naleiy z!oiyc na 
https://gminababoszewo.ezamawiajacy.plt 
20.11.2020 r. do godz. 10:00. 

w postaci elektronicznej. Oferty 
Platformie zakupowej pod 
w zakladce "OFERTY" 

3. Oferty zloione po terminie nie zostan!) rozpatrzone. 

w postaci 
adresem: 

do dnia 

4. Otwarcie zloi onych ofert nast!)pi w dniu 20.11.2020 r. godz. 10°5 w Sali Konferencyjnej 
Urzydu Gminy Baboszewo (pok. 24). 

5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiaj!)cego oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zam6wienia" 
w folderze "Informacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiaj!)cy moie i!)dac od Wykonawc6w 
wyjasnien dotycz!)cych tresci zloionych ofert. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotycz~ca prJ:etwarzaniem danych osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej : 
"ADMINISTRA TOR"), z siedzib!): ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem moina siy kontaktowac pisemnie, za pomoc!) poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog!) e-mail ow"! pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moina siy skontaktowac 
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. PanilPana dane osobowe s!) przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),e) Rozporz!)dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwi,,!zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporZildzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi,,!zanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.1S.2020 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodZil od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pailstwa trzeciego lub organlzacJ1 

miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepis6w prawa. 
8. Dane osobowe byd!) przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

zakonczenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. 



9. Osoba, kt6rej dane dotycz'! ma prawo do z,!dania od administratora dostc;pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargc; na dzialania Administratora mozna wniese do Prezesa Urzc;du Ochrony Danych 

Osobowych. 
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Xl. INNE INFORMACJE 
1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl 

oraz na Platformie dostc;pnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

w dniu l3 Iistopada 2020 r. 
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniej szej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 

internetowej Zamawiajllcego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dostcypnej pod 

adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminll skladania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajllcy przedluza term in skladania ofert 

o czas niezbcrdny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian. 
4. Trese pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj,!cego 

publikowana bcydzie na stronie Zamawiaj,!cego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 

Platformie dostcrpnej pod adresem: https:l/gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami: 

I) w sprawach zwillzanych z przedmiotem zam6wienia: Pan Wojciech Wolder, e-mail: 

sekretarz{@,gminababoszewo.pl oraz Pani Magdalena Bogdanska, e-mail: 

bogdanska@gminababoszewo.pl. 
2) w sprawach zwi'!zanych z procedllr,! udzielenia zam6wienia pllblicznego: Pani Jllstyna 

Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl. 

6. Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postcypowania bez podania 

przyczyny, bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w llczestnictwa 

w postypowanill (przygotowania oferty). 

Zalaczniki: 
I. Opis przedmiotu zam6wienia - Zal,!cznik Nr 1 

2. Formularz oferty cenowej - Za1llcznik Nr 2 
olta ) 

3. Wz6r umowy - Zal'!cznik Nr 3 


