
Mińsk Mazowiecki, 24 stycznia 2023 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 2023. 

I . Realizacja zadań w zakresie objętym programem 

• Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dła zwierząt. 

• Odławiania bezdomnych zwierząt. 

• Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych 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 ł l ó p o z . 753). 

I I . Termin realizowania zadań od 

od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku 

I I I . Cena brutto za pojedynczą usługę: 

• Odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do schroniska; 

• Odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do adopcji; 

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 

zapewnienie 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 trzech niezależnych zleceniodawców. 

7. Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli: 

oferta spełnia wjmagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została w 

odpowiednim terminie; 

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny według określonego 

wzoru: 

Cena oferty brutto - 100% 

gdzie: 

Cn - najniższa cena ofertowa 

Ccb - cena badanej oferty 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

1) Cena ofertowa powiima obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu. 

2) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem V A T , z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. 

V I . Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 30.01.2023 do godz. 10"° w sekretariacie Urzędu Gminy 

pok.102, fax 25-758-25-50 łub na adres e-maił ochronaprzyrodv@,minskmazowiecki.pł 

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania informacji jest Natalia Grpmulska -^referat 

C n / C c b X 100% 

inwestycyjny, teł: 25 756-25-40. 


