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                Wg rozdzielnika

                                              
Zaproszenie do złożenia oferty

na  podstawie  regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Żarach o wartości poniżej 130 tyś zł netto

Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp z.  o.  o.  w Żarach zaprasza  do złożenia  oferty
cenowej  na  obsługę  weterynaryjną Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  przy  ul.
Żurawiej  32 w Żarach, w terminie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

I. W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania     
czynności  w  miejscu,  trzy  razy  w  tygodniu  w  godzinach    uzgodnionyc  h  z 
upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, nie mniej niż dwie godziny dziennie:

1. Obchód lekarski zwierząt.
2. Wykonanie  koniecznych zabiegów leczniczych i  prewencyjnych u zwierząt w tym

szczepień obowiązkowych, odrobaczania
3. Leczenie zachowawcze.
4. Wykonywanie  zabiegów  chirurgicznych  (sterylizacja,  kastracja,  znakowanie  

zwierząt.) orientacyjna ilość kastracji psów w czasie trwania umowy wynosi  63  
szt., ilość sterylizacji 31 szt.  Orientacyjna ilość kastracji  kotów wolno żyjących i  
kotów schroniska czasie trwania umowy 74 szt.,  ilość sterylizacji  160 szt. Ilość  
wezwań  w  przypadkach   niecierpiących  zwłoki  30  razy,  ilość  psów  obecnie  
przebywających w schronisku -  60 szt., ilość kotów obecnie przebywających w  
schronisku – 45 szt. Dane przyjęte do opisu przedmiotu zamówienia są określone w
dniu przygotowania postępowania. 

5. Wykonywanie innych koniecznych zabiegów chirurgicznych.
6. Usypianie ślepych miotów zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt oraz przepisami 

odrębnymi.
7. Eutanazja innych zwierząt zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt.
8. Egzekwowanie poleceń wydanych personelowi schroniska w zakresie prawidłowej 

opieki nad zwierzętami.
9. W  przypadkach  niecierpiących  zwłoki,  w  ramach  całkowitego  wynagrodzenia  

ryczałtowego, oprócz wizyt wymienionych wyżej Zleceniobiorca zobowiązany jest  
w ciągu 2 godzin stawić się na telefoniczne wezwanie zamawiającego - szacunkowa
ilość takich wezwań – 35 w ciągu trwania umowy.

10. Wykonywanie  zdjęcia  RTG  (jedna  projekcja,  aparat  cyfrowy-zdjęcie  robione  
mobilnie na schronisku)

11. Wykonywanie badania USG wielonarządowego (mobilnie-na schronisku)
12. Wykonywanie badania morfologicznego
13. Wykonywanie badania biochemicznego.
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     UWAGA: pozycje 10,11,12,13 będą rozliczane za  każdą z  wykonanych usług na fakturze  p.n.  zużycie
środków i leków.

        II.  W ramach całodobowego zabezpieczenia weterynaryjnego w przypadku zdarzeń  drogowych z      
udziałem zwierząt:

1. Całodobowy kontakt telefoniczny podmiotu wykonującego zamówienie
2. Dojazd na miejsce zdarzenia po zawiadomieniu dyżurnego powinien nastąpić w czasie ok. 30 minut
3. Po zbadaniu zwierzęcia bezdomnego uczestniczącego w zdarzeniu drogowym zaopatrzenie i w zależności 

od potrzeb  transport do lecznicy w celu przetrzymania zwierzęcia do godzin otwarcia schroniska,  a w 
godzinach 6 – 21:30 wezwanie pracowników zamawiającego w celu przetransportowania zwierzęcia do 
schroniska lub transport do schroniska jeżeli stan zwierzęcia wymaga obecności lekarza podczas 
transportu. W przypadku zwierząt gospodarskich po zaopatrzeniu zwierzęcia należy skontaktować się ze 
zleceniodawcą, który zapewni transport  do wyznaczonego gospodarstwa rolnego w celu dalszego leczenia.

4. W przypadku konieczności eutanazji zwierzęcia zabezpieczenie zwłok i  poinformowanie zleceniodawcy o 
konieczności ich odebrania.  W godzinach 21:30 – 6: 00 zleceniobiorca zobowiązany będzie do 
zabezpieczenia i   przetrzymania  zwłok do czasu odebrania ich przez zleceniodawcę.

  
       III.  Doraźnie

W godzinach od 21:30 do 6, przyjęcie i przetrzymanie bezdomnych zwierząt domowych, których      
pozostawienie bez opieki zagraża ich życiu. Decyzję o przyjęciu i przetrzymaniu podejmuje Policja, Straż 
Miejska lub upoważniony pracownik zamawiającego.

IV. Prowadzenie dokumentacji medycznej:

1. Prowadzenie  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  i
przekazywanie jej do schroniska.

2. Prowadzenie rejestru wykorzystanych do realizacji zlecenia lekarstw, preparatów i materiałów.
3. Prowadzenie rejestru eutanazji  oraz usypiania ślepych miotów z podaniem daty i uzasadnienia.
4. Prowadzenie  rejestru  sterylizacji  i  kastracji,  zawierających  opis  zwierzęcia  i  datę  przeprowadzenia

zabiegów.

V. Oferta – wymogi formalne, termin składania

1. Ofertę w postaci ceny ryczałtowej brutto dla  zadania  należy złożyć w Sekretariacie Spółki ul. Zakopiańska
7 w Żarach w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz  zabezpieczające  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia  ofert.  Kopertę  należy  opatrzyć  nazwą
wykonawcy wraz z adresem oraz opisać w sposób następujący:

„Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach”
 nie otwierać przed  02.12.2021r.  godz. 10.30 

   Termin składania  ofert: 02.12.2021r. godz. 10:00

W  przypadku  ofert  nadesłanych  pocztą  nie  decyduje  data  stempla  pocztowego  lecz  faktyczne  
dostarczenie oferty do siedziby Spółki.
Termin  otwarcia  ofert: 02.12.2021r. godz. 10:30

      Druk oferty – w załączeniu.



VI. Kryteria oceny ofert

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

VII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.

Obowiązki  informacyjne  związane  z  ochroną  danych  osobowych.  W  związku  obowiązującymi
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1),zwanego dalej: rozporządzeniem  RODO,  Zamawiający informuje,  że
obowiązują  przepisy  zawarte  w  KLAUZULI   INFORMACYJNEJ  zamieszczonej  na  stronie
internetowej Zamawiającego http://archiwum.zgmzary.pl/pliki/klauzula_przetargi.pdf 
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