
GZK.MK.230.2.7.2022 

załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy 

dot. realizacji usługi pn.: „Odławianie i transport bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki  

w 2023 r.”  

 

NAZWA FIRMY 

 

 

 
 

ADRES FIRMY 

 

 

 

NIP: 
 

 
e-mail:  

TEL.: 
 

 
FAKS:  

 

I. Oferuję realizację zamówienia pn.: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z 

terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2023 r.” według poniższego 

zestawienia cenowego: 

 

Poz. Rodzaj usługi Miara 

Cena  

[zł netto] 

 

Wartość 

podatku 

VAT [%] 

Cena  

[zł brutto] 

1 

Cena pobytu psa w schronisku 

(wyżywienie, szczepienie, znakowanie 

mikroczipem, leczenie, sterylizacja lub kastracja, 

całodobowa opieka) 

doba    

2 

Cena pobytu kota w schronisku 

(wyżywienie, szczepienie, znakowanie 

mikroczipem, leczenie, sterylizacja lub kastracja, 

całodobowa opieka) 

doba    

3 

Podjęcie interwencji w celu odłowienia  

lub odbioru z terenu Gminy Łąck zgłoszonego 

zwierzęcia (w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku w godz.: 7:30 – 15:30) 

wyjazd    

4 

Podjęcie interwencji w celu odłowienia lub 
odbioru z terenu Gminy Łąck zgłoszonego 

zwierzęcia (w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku w godz.: 15:30 – 07:30 oraz w soboty, 

niedziele i święta) 

wyjazd    

6 RAZEM:     

 



II. Niniejszym oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

4) odłowione/odebrane z terenu Gminy Łąck bezdomne zwierzęta będą przebywały  

na terenie schroniska: ………………………………………. zlokalizowanego  

w ……………………………………. 

5) posiadam umowę z przychodnią weterynaryjną/lekarzem weterynarii …………… 

z siedzibą w ……………………. na zapewnienie zwierzętom pozostającym  

w ww. schronisku opieki weterynaryjnej. 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1) zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz z projektem umowy i nie wnoszę  

do niego zastrzeżeń oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje  

do przygotowania oferty cenowej, co ma potwierdzenie w zaoferowanej cenie  

za realizację zamówienia; 

2) zobowiązuję się do rzetelnej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami, terminami  

i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym, projekcie umowy oraz złożonej 

ofercie; 

3) zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie i w terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym; 

4) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

  …………………………………….                             ……………………………………. 
                   /Miejscowość i data/                                                                                      /Podpis Wykonawcy/ 

 


