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GZK.MK.230.1.2022              

Łąck, dn. 10 stycznia 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku zaprasza do przedstawienia oferty 

cenowej w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację 

zamówienia pn.: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck  

oraz zapewnienie im opieki w 2022 r.” 

 

I. Oznaczenie Zamawiającego: 

Gmina Łąck – Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

reprezentowany przez Kingę Tomasik – Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku  

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

NIP: 774-29-35-675 

tel.: /24/ 261 43 79 

e-mail: biuro@gzklack.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2022 r.” polegające na: 

1) odławianiu/odbiorze zwierząt bezdomnych (psów i kotów), w tym: 

a) wyłapywanie i odbiór w 2022 r. bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Łąck  

przy użyciu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia  

i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia. W przypadku ewentualnego 

użycia środków farmakologicznych, wymagany jest nadzór lekarza weterynarii; 
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b) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Łąck 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania agresywnych zwierząt (psów  

i kotów) w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 6 godzin od chwili 

zgłoszenia, zaś w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać wyłapania/odbioru zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

telefonicznego lub e-mail, z zastrzeżeniem zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt – w takim przypadku wyłapywanie zwierząt nastąpi niezwłocznie;  

c) transportowanie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Łąck do schroniska 

środkami transportu Wykonawcy w sposób humanitarny, niepowodujący 

cierpień zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wykonawca 

będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt bez uprzedniego ich przetrzymywania; 

d) przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie się odbywało przystosowanym  

do tego celu środkiem transportu, w klatkach umożliwiających swobodne 

przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej; 

2) przyjęciu bezdomnych psów i kotów do schroniska Wykonawcy i ich dalsze 

(całodobowe) utrzymanie polegające na zapewnieniu zwierzętom: 

a) pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom 

swobodne poruszanie się, a także bieżące utrzymywanie czystości i porządku  

w boksach; 

b) wyżywienia (odpowiedniej karmy) i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 

c) kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym: 

• przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni  

do sprawdzenia jego stanu zdrowia; 

• podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych  

i zewnętrznych; 

• podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami 

lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia; 
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• przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, po okresie 

kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, nie później niż przed oddaniem 

zwierzęcia do adopcji, z wyłączeniem tych czynności w stosunku do zwierząt, których 

wiek i stan zdrowia wykluczają przeprowadzenie wskazanego zabiegu; 

• podejmowanie przez lekarza weterynarii w każdym czasie wszelkich niezbędnych 

czynności w celu ochrony zwierzęcia przed zagrożeniem dla jego życia i zdrowia  

(w tym leczenie powypadkowe);  

• usypianie ślepych miotów zwierząt doprowadzonych do schroniska; 

• eutanazja zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie – po uzyskaniu pisemnej opinii 

lekarskiej, a także przekazywanie zwłok martwych zwierząt do utylizacji 

uprawnionemu podmiotowi; 

• wykonywanie zgodnie z przepisami prawa utylizacji zwłok zwierząt, których śmierć 

nastąpiła po przyjęciu do schroniska; 

• trwałe oznakowanie elektroniczne za pomocą mikroczipu przyjętych z terenu Gminy 

Łąck bezdomnych psów, w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji; 

• obserwacja zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę  

oraz powiadomienie w uzasadnionych przypadkach Powiatowego Lekarza Weterynarii 

o tym fakcie; 

3) prowadzeniu ewidencji bezdomnych zwierząt (psów i kotów) 

wyłapywanych/odbieranych  z terenu Gminy Łąck i przebywających w schronisku,  

w sposób polegający na: opisaniu danego zwierzęcia (rasa, wiek, płeć, maść, wielkość, 

numer chipu, zdjęcie), daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, danych dotyczących 

prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia schroniska  

z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia  

– podanie daty i przyczyny śmieci potwierdzonej przez lekarza weterynarii; 

4) aktywnym poszukiwaniu nowych opiekunów zdolnych zapewnić właściwą opiekę  

i należyte warunki utrzymania zwierząt odłowionych/odebranych z terenu Gminy Łąck, 

po które nie zgłosił się prawny opiekun, w terminie 14 dni od daty ich przyjęcia  

do schroniska, w tym zawieranie na piśmie, pod rygorem nieważności, umów 

cywilnoprawnych (adopcyjnych). Wykonawca zobowiązany jest przechowywać  
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ww. umowy przez okres, co najmniej 2 lat, a także prowadzić ich ewidencję  

oraz okazywać je na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego. 

Przekazywane do adopcji zwierzęta muszą być poddane zabiegowi sterylizacji  

lub kastracji oraz muszą być po przebytej kwarantannie w schronisku; 

5) zamieszczaniu na stronie internetowej schroniska/w mediach społecznościowych 

fotografii odłowionych zwierząt wraz z opisem ich charakterystyki (m.in. rasa, wiek, 

płeć, maść, wielkość, usposobienie), w tym bieżąca aktualizacja ww. danych. 

 

3. Sposób realizacji usługi: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w sposób odpowiadający 

wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy,  

a w szczególności z uwzględnieniem poniższych przepisów:  

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421); 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt  

(Dz.U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657); 

6) aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy w Łącku w sprawie programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łąck. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem, kopię decyzji o wpisie schroniska do rejestru podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii na obszarze jego właściwości. 

3. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać umowę z przychodnią weterynaryjną lub 

lekarzem weterynarii na zapewnienie zwierzętom pozostającym w schronisku opieki 
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weterynaryjnej, w zakresie wskazanym w projektowanych zapisach umowy (załącznik 

nr 2 do zapytania). 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby odpowiedzialne za wykonywanie przedmiotu 

niniejszej umowy, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia  

do wykonywania określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zgłoszenia się po odbiór zwierzęcia przez prawowitego właściciela, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zwierzę wyłącznie po weryfikacji 

dokumentów potwierdzających przynależność zwierzęcia do właściciela (np. okazanie 

książeczki zdrowia, świadectwa szczepienia, fotografii, dowodu zakupu)  

oraz po opłaceniu przez właściciela kosztów wyłapania/odebrania i przechowania tego 

zwierzęcia. W takim przypadku Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego 

kosztami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6. Przedmiotem umowy jest również odbiór i przejęcie przebywających w schronisku 

prowadzonym pn.: „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANIEL Artur 

Zielaskowski” zlokalizowanym w m. Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo, zwierząt  

o szacunkowej ilości 10 szt., odłowionych do dnia 31.12.2021 r. z terenu Gminy Łąck 

oraz ich transport do schroniska Wykonawcy. Podana ilość zwierząt może ulec zmianie 

ze względu na zapotrzebowanie Zamawiającego. Dokładna liczba zwierząt wynikać 

będzie z ich ilości w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej 

w wyniku niniejszego postępowania. Wskazana powyżej ilość zwierząt podana jest 

wyłącznie w celu oszacowania przez Wykonawcę kosztów usługi. Z uwagi na zabiegi 

już podjęte wobec przebywających w schronisku zwierząt, Wykonawca uprawniony 

jest do naliczenia opłat wynikających wyłącznie z opieki nad zwierzętami wg. dziennej 

stawki określonej w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest  

do przejęcia/odbioru zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w nieprzekraczającym terminie do dnia 3 lutego 2022 r.  

 

4. Termin wykonania umowy: 

Od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
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5. Kryterium wyboru oferty: 

Cena – 100% 

Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty uzna tę, w której Wykonawca 

zaoferował najniższą cenę brutto stanowiącą sumę cen jednostkowych za realizację 

następujących usług: 

1) cena za 1 dobę pobytu psa w schronisku (obejmującą m.in.: wyżywienie, szczepienie, 

znakowanie mikroczipem, leczenie, kastrację, całodobową opiekę); 

2) cena za 1 dobę pobytu kota w schronisku (obejmującą m.in.: wyżywienie, szczepienie, 

znakowanie mikroczipem, leczenie, kastrację, całodobową opiekę); 

3) cena za każdorazowe 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); 

4) cena za każdorazowe 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). 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz w projekcie umowy, w kryterium „Cena” powinien ująć wszelkie koszty 

niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia  

oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 

Wykonawcę. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

1) ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  

w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r. w jednej z następujących form: 

a) elektronicznej, na adres: biuro@gzklack.pl. W tytule wiadomości należy zawrzeć 

numer postępowania: GZK.MK.230.1.2022 wraz z dopiskiem „oferta”;  

2) papierowej, adres do wysyłki: Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 

09-520 Łąck. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej numerem 

postępowania: GZK.MK.230.1.2022 wraz z dopiskiem „oferta”. 

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
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7. Pozostałe informacje: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązuje  

się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdy etapie postępowania. 

 

8. Dane osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko: Arkadiusz Pisarek; 

tel.: /24/ 261-43-79; 

e-mail: a.pisarek@gzklack.pl. 

 

9. Załączniki: 

1) formularz ofertowy; 

2) projekt umowy. 

 

Zatwierdzam: 

Kierownik Gminnego 

Zakładu Komunalnego 

w Łącku 
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