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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

 
 Gmina Świebodzice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn: 
Część I.  Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów – usługi weterynaryjne świadczone w 
ramach realizacji programu - „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
 
Część II.  Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich – usługi weterynaryjne 
świadczone w ramach realizacji programu - „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Świebodzice 
ul. Rynek 1 
58-160 Świebodzice 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakres zamówienia Część I obejmuje: 

–  odławianie do sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących przy używaniu urządzeń, które 
nie będą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt   

–  transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającym 
stosowne pozwolenia wymagane przy świadczeniu tego typu usług 

–  przeprowadzenia badania stanu zdrowia bezdomnego zwierzęcia, które stanowi czynnik 
dopuszczający go do wykonania właściwego zabiegu, 

–  zapewnienia lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu 
sterylizacji lub kastracji, 

–  przystąpienia do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji w terminie 3 dni od otrzymania 
zlecenia od Zamawiającego, 

–  wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji przez uprawnionego lekarza weterynarii, 
–  zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, 
–  zapewnienia wyżywienia i opieki na czas pobytu zwierząt w Gabinecie Weterynaryjnym 

kocury 1 doba, kotki 3 doby, 
–  oznakowanie zwierzęcia w sposób umożliwiający późniejszą naoczną identyfikację poprzez 

nacięcie ucha w trakcie trwania zabiegu, 
–  odwiezienie do miejsca bytowania, 
–  odrobaczenie, odpchlenie oraz ewentualną konieczność leczenia na koszt gminy wyłącznie 

kotów wolno żyjących. 
 
Zakres zamówienia Część II obejmuje: 

–  przeprowadzenia badania stanu zdrowia zwierzęcia, które stanowi czynnik 
dopuszczający go do wykonania właściwego zabiegu, 

–  zapewnienia lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu 



sterylizacji lub kastracji, 
–  przystąpienia do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji w terminie 3 dni od otrzymania 

zlecenia od Zamawiającego, 
–  wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji przez uprawnionego lekarza weterynarii, 
–  zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, 
–  zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z z narkozy, 
–  zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki 

przeciwbólowe, przeciwzapalne,  antybiotyki), 
–  wizytę kontrolną dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu  zamówienia od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację umowy. Posiadają stosowne pozwolenia 

wymagane przy świadczeniu tego typu usług, dysponują lub posiadają samochód spełniający wymogi 

sanitarno-weterynaryjne do przewozu zwierząt, dysponują lub posiadają urządzenia, które przy 

wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nie będą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, 

wykonują zabiegi sterylizacji/kastracji zwierzęcia zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia 

usług weterynaryjnych. Zapewniają  właściwą opiekę weterynaryjnej wraz z pobytem w lecznicy po 

wykonanym zabiegu. Posiadają pomieszczenia do wykonywania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz 

pomieszczenia do okresowego przetrzymywania zwierząt po wykonanym zabiegu wyposażone w 

klatki o odpowiedniej kubaturze (przestrzeni). 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając cały 

zakres zamówienia. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego 

skalkulowania ceny przez Wykonawcę. 

3. Ceny jednostkowe netto/brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia, należy podać                              

w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

4. CENĄ OFERTY jest cena średnia ważona - obliczona przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem 

określonym w pkt. 6. 

5. Cena średnia ważona zostanie obliczona przez Zamawiającego w oparciu o zaoferowane                           

w Formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto. 

6. Z oferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cen - Zamawiający wyliczy średnią 

ważoną wg poniższego wzoru: 



Cśw = Zad. 1 x 1 + Zad. 2 x 0,5 + Zad. 3 x 0,1 + Zad. 4 x 0,1 + Zad. 5 x 0,2 + Zad. 6 x 0,1 +              

Zad. 7 x 1 + Zad. 8 x 0,8 + Zad. 9 x 1 

gdzie: 

Cśw–cena średnia ważona 

Zad.1 - Sterylizacja wolno żyjącej kotki 

Zad.2 - Kastracja wolno żyjącego kocura 

Zad.3 - Sterylizacja suki właścicielskiej 

Zad.4 - Kastracja psa właścicielskiego 

Zad.5 - Sterylizacja kotki właścicielskiej 

Zad.6 - Kastracja kocura właścicielskiego  

Zad.7 - Wyjazd, odłowienie, przywiezienie do przychodni i odwiezienie do miejsca bytowania kota 

wolno żyjącego 

Zad.8 - Odpchlenie, odrobaczenie 

Zad.9 - Wyżywienie i opieka za dobę 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena –100 %. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę. 

 

VII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Świebodzicach,  

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice – Sekretariat lub ul. Żeromskiego 27, 58-160 Świebodzice -       

Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter).  do dnia 29.12.2020 r. do godziny 15:30. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

2) umowa z oferentem zostanie zawarta na wzorze Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

3) Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację 

publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 

roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.). 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 



5) informacji dotyczących zamówienia udziela: Magdalena Zbroniec – tel. 74 666-98-15. 

 

IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej.: „rozporządzenie 2016/679") informujemy, że: 

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy jest Burmistrz Miasta Świebodzice z siedzibą przy ul. Rynek 1. Dane 

osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem. 2. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo 

wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne 

dla wyboru. wykonawcy, zawarcia urnowy oraz realizacji umowy. 

3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania. 

4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu  nadzorczego. 

5. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w 

sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę 

zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust l lit c rozporządzenia 2016/679. 

7. Okres przetwarzania danych jest zgodny z 'kategorią archiwalną dokumentacji postępowania. 

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@swiebodzice,p1. 

9. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, 

o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – RODO 

 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Zbroniec 
tel. 074 666 98 15 

 
 
 



 
 
 
 


