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Mińsk Mazowiecki, 9 grudnia 2021 r. 

Zapytanie ofertowe 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadań w zakresie objętym przez 

.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt" 

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2022. 

I. Realizacja zadań w zakresie objętym programem 

• Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt. 

• Odławiania bezdomnych zwierząt. 

• Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

• Usypiania ślepych miotów. 

• Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

• Pomoc zwierzętom nie będzie miała charakteru akcji wyłapywania w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. ( Dz. 

U. Nr 116 poz. 753). 

II. Termin realizowania zadań od 

01.01.2022 do 31.12.2022 roku 

III. Cena brutto za pojedynczą usługę: 

• Odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do schroniska; 

• Uśpienie ślepego miotu; 

• Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

• Odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do adopcji; 

• Uśpienie chorego zwierzęcia i utylizacja jego zwłok; 

• Prowadzenie obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia; 

IV. Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 



1. Formularz ofertowy; 

2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert; 

3. Kopię zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - jeśli 

Wykonawca posiada własne schronisko; 

4. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć 

zapewruerue ze schroniska, że zwierzęta z terenu gminy Mińsk Mazowiecki zostaną 

przyjęte; 

5. Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej 

nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku; 

6. Poświadczenie lub dokumenty równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie usług w 

ciągu ostatnich 3 lat co najmniej pięciu niezależnych zleceniodawców. 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i wagami: 

Cb - Cena oferty brutto - waga 60 

Co - odległość - waga 40 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

C = Cb + Co 

C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach 

Cb - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto" 

Co - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „odległość" 

2. Kryterium „cena oferty brutto" 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium 

może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, 

który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 



Kc= C : Cb x 60 pkt 

Gdzie: 

Kc - Kryterium cena oferty brutto 

C - Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb - Cena brutto badanej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 

Cb czy na C składa się suma 6 cen wskazanych w ofercie tj. cena za odłowienie i 

dostarczenie zwierzęcia do schroniska + cena za uśpienie ślepego miotu + cena za 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt + cena za odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do adopcji+ cena za 

uśpienie chorego zwierzęcia i utylizacja jego zwłok + cena za prowadzenie obserwacji 

weterynaryjnej zwierzęcia 

3. Kryterium „odległość" 

Liczba punktów przyznawanych w kryterium odległości najdalej położonego schroniska, 

którego podmiot będzie korzystał przy wykonywaniu umowy od Gminy Mińsk Mazowiecki 

(punktem odniesienia jest siedziba Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 

05-300 Mińsk Mazowiecki, odległość będzie ustalana z dokładnością do 1 km z 

zaokrągleniem w górę): 

Do 50 km-40 pkt 

Do 100 km-30 pkt 

Do 150 km -20 pkt 

Do 200 km- IO pkt 

200 km i więcej - O pkt 

V. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 17.12.2021 do godz. tOWl w sekretariacie Urzędu Gminy 

pok. l 02, fax 25-758-25-50 lub na adres e-mail ochronaprzvrodv@minskmazowiecki.pl 

inwestycyjny, tel: 25 756-25-40. 



Załącznik Nr 1 
do zapytania ofertowego 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy 

················································································································································· 

REGON . 
NIP . 
Adres . 
Powiat . 
Województwo tel. . 
fax e-mail. .. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam ofertę na wykonanie usługi polegającej 
na wyłapywaniu i utrzymaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 
w 2022 r. 
L.p. Usługa Cena brutto Słownie 
1. odłowienie i dostarczenie zwierzęcia 

do schroniska 
2. uśpienie ślepego miotu 
3. Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

4. Odłowienie i dostarczenie zwierzęcia 
do adopcji 

5. Uśpienie chorego zwierzęcia i 
utylizacja jego zwłok 

6. Prowadzenie obserwacji 
weterynaryjnej zwierzęcia 

Odległość schroniska w kilometrach od Urzędu Gminu Mińsk Mazowiecki ul. 
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki . 

(podpis i pieczątka) 


