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MMsk Mazowicclci, 14 grudnia2020 r.
I Zapytanie ofertowe

Wojt Gminy Minsk Mazowiecki ul. Chelmohskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
zaprasza do zto^enia propozycji cenowej na realizacj? zadan w zakresie obj^tym przez
„Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz przeciwdzialaniu bezdomnosci zwierz^t"
na terenie Gminy Minsk Mazowiecki w roku 2021.
I. Realizacja zadan w zakresie obj^tym programem

• Zapewnienia bezdomnym zwierz^tom miejsca w schroniskach dla zwierz^t.
• Odlawiania bezdomnych zwierz^t.
• Poszukiwania wlascicieli dla bezdomnych zwierz^t.

• Usypiania slepych miotow.

• Zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z
udzialem zwierz^t.

• Pomoc zwierz^tom nie b^dzie miala charakteru akcji wylapywania w rozumieniu
Rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r.(Dz.
U. Nrll6poz. 753).
II. Termin realizowania zadan od
01.01.2021 do 31.12.2021 roku

III. Cena brutto za pojedyncz^ usiug^:

• Odlowienie i dostarczenie zwierz^cia do schroniska;
• Uspienie ^lepego miotu;
• Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z
udzialem zwierz^t;
• Odlowienie i dostarczenie zwierz^cia do adopcji;
• Uspienie chorego zwierz^cia i utylizacja jego zwlok;

• Prowadzenie obserwacji weterynaryjnej zwierz^cia;
IV. Wykaz dokumentow jakie wykonawca ma dol^czyc do oferty w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w post^powaniu
1. Formularz ofertowy;

2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo za^wiadczenie o wpisie do ewidencji
dziahlnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziahlnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesi^cy przed terminem skladania ofert;

3. Kopi? zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz^t - jesli
Wykonawca posiada wiasne schronisko;

4. W przypadku braku wlasnego schroniska dla bezdomnych zwierz^t nalezy dolqczyc
zapewnienie ze schroniska, ze zwierz^ta z terenu gminy Minsk Mazowiecki zostan^
przyj?te;

5. Kserokopi^ umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad
bezdomnymi zwierz^tami w schronisku;

6. Poswiadczenie lub dokumenty rownowa^e potwierdzaj^ce rzetelne wykonanie ustug w

ci^gu ostatnich 3 lat co najmniej pi^ciu niezaleznych zleceniodawcow.

VI. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si^ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj^cy b^dzie si? kierowat nast^puj^cymi
kryteriami i wagami:
Cb - Cena oferty brutto - waga 60
Co - odlegiosc - waga 40

Liczba punktow uzyskanych przez danq ofert? wyliczona b?dzie wg wzoru:
C = Cb + Co

C-liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w obu kryteriach

Cb - liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w kryterium „cena oferty brutto"
Co - liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w kryterium „odlegto^6"
2. Kryterium „cena oferty brutto"

W powyzszym kryterium oceniana b?dzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium
moZe otrzymac maksymalnie 60 punktow. Maksymaln^ ilo^c punktow otrzyma Wykonawca,
kt6ry zaproponuje najnizsz^ cen?, pozostali b?d^ oceniani wg nast?puj^cego wzoru:
Kc= C : Cb X 60 pkt
Gdzie:

Kc - Kryterium cena oferty brutto

C - Cena najniisza oferty brutto, sposr6d ofert nie podlegaj^cych odrzuceniu
Cb - Cena brutto badanej oferty, sposrod ofert nie podlegaj^cych odrzuceniu
Oferta z najnizsz^ cen^ otrzyma maksymaln^ liczb? 60 punktow.
Cb czy na C sklada si? suma 6 cen wskazanych w ofercie tj. cena za odlowienie i
dostarczenie zwierz?cia do schroniska + cena za uspienie Slepego miotu + cena za
zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z

udzialem zwierz^t + cena za odlowienie i dostarczenie zwierz?cia do adopcji + cena za
uspienie chorego zwierz?cia i utylizacja jego zwiok + cena za prowadzenle obserwacji
weterynaryjnej zwierz?cia

3. Kryterium „odlegtosc"
Liczba punktow przyznawanych w kryterium odlegiosci najdalej poiozonego schroniska,

ktorego podmiot b?dzie korzystai przy wykonywaniu umowy od Gminy Minsk Mazowiecki
(punktem odniesienia jest siedziba Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki ul. Chelmohskiego 14,

05-300 Minsk Mazowiecki, odleglo^c b?dzie ustalana z dokladnosci^ do 1 km z zaokr^gleniem
w gor?):

Do 50 km -40 pkt
Do 100 km - 30 pkt
Do 150 km-20 pkt

Do 200 km - 10 pkt
200 km i wi?cej -0 pkt
V. Termin i miejsce skladania ofert

Oferty naleiy sktadac do dnia 21.12.2019 do godz.

w sekretariacie Urz?du Gminy

pok.102, fax 25-758-25-50 lub na adres e-mail ochronaprzvrodv@minskmazowiecki.pl
Osob^ upowaZnion^ do kontaktow i udzielania informacji jest Natalia Krol - referat
inwestycyjny, tel: 25 756-25-40.
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Piechoski

Zal^cznik Nr 1
do zapytania ofertowego
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON

NIP

Adres

Powiat
tel

Wojewodztwo
fax

e-mail.

W nawigzaniu do zapytania ofertowego skladam ofert^ na wykonanie ushigi polegaj^cej na
wylapywaniu i utrzymaniu bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Minsk Mazowiecki w
2021 r.

Usiuga

L.p.
1.

Cena brutto

Slownie

odlowienie i dostarczenie zwierz^cia
do schroniska

2.
3.

4.

5.

6.

u^pienie ^lepego miotu
Zapewnienie calodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh
drogowych z udzialem zwierz^t
Odlowienie i dostarczenie zwierz^cia
do adopcji
Uspienie chorego zwierz^cia i
utylizacja jego zwlok
Prowadzenie obserwacji
weterynaryjnej zwierz^cia

Odieglosc schroniska w kilometrach od Urz?du Gminu Minsk Mazowiecki ul.
Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

(podpis i piecz^tka)

