
Pabianice, 22 marca 2021 roku

Znak sprawy SDZ.271.2.2021

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110 95-200 Pabianice zaprasza do złożenia
oferty cenowej na realizację zadania:

„  Ograniczenie  bezdomności  kotów oraz  zapobieganie  rozprzestrzenianiu  się  popularnych
chorób u kotów ”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres świadczonych usług:

a. odrobaczanie kotów wolno żyjących z terenu Miasta Pabianice;

b.  stacjonarne  leczenie kotów  wolno  żyjących,  chorych  na panleukopenię  oraz  koci  katar;

c.  przeprowadzenie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  kotów  wolno  żyjących  z  terenu  Miasta
Pabianice,  kotów  wolno  żyjących  przebywających  pod  opieką  opiekunów  społecznych
oraz kotów i psów właścicielskich osób zarejestrowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pabianicach;

d.  znakowanie  kotów  wolno  żyjących  oraz  kotów  i  psów  właścicielskich  klientów  MOPSu
w Pabianicach oraz psów, które są zarejestrowane w Urzędzie Miejskim w Pabianicach;

e. usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jedynie w uzasadnionych przypadkach;

f. zapewnienie leków potrzebnych do wykonania powyżej wymienionych zadań; 

g.  prowadzenie  książki  klinicznej  z  wykonanych  zabiegów  zawierającej  informacje  o  dacie
i rodzaju przeprowadzonych zabiegów;

h.  wykonywanie wszystkich  czynności  odbywać się  będzie  tylko  i  wyłącznie  w pomieszczeniu
przeznaczonym  do  zabiegów  leczniczych  i  chirurgicznych  na  terenie  Schroniska,
z wyjątkiem sytuacji, gdy stan zdrowia zwierzęcia lub rodzaj wykonywanych badań lub zabiegów,
wymaga pobytu zwierzęcia w lecznicy weterynaryjnej (tylko za zgodą Zamawiającego).

2.  Ilość zabiegów do wykonania w okresie  obowiązywania umowy jest  trudna do oszacowania
przez Schronisko 



3.  Podstawą  świadczenia  usługi  jest  telefoniczne  zgłoszenie  potrzeby  wykonania  usługi
przez pracownika Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach. 

4. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany będzie do świadczenia usługi
w pełnym zakresie opisanym w pkt.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy prowadzą zakład leczniczy dla zwierząt i dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą prawo
wykonywania zawodu weterynarza na terenie RP. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a. zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b. zmiany warunków oraz terminów prowadzonego postępowania;
c.  unieważnienia  postępowania  na  każdym  jego  etapie  bez  podania  przyczyny,
a  także  pozostawienia  postępowania  bez  wyboru  oferty.  Oferty  niekompletne  nie  będą  brane
pod uwagę podczas oceny ofert. 

Termin realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie : od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku. 

Sposób i termin zapłaty: 

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionej faktury
z okresem płatności 14 dni od czasu odbioru faktury. Do faktury musi zostać załączony wykaz
wykonanych usług weterynaryjnych. 

Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do składanej oferty: 

1. Oferta podpisana przez osobę upoważnioną – zawierająca cenę  netto, podatek VAT oraz cenę
brutto na każde zadanie wymienione w punkcie 1 wraz z sumą końcową pełnej usługi.

2. Minimum 3 referencje uzyskane w przeciągu ostatnich 6 m-cy.

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Przygotowaną  ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „  Oferta  na  realizację
zadania:  ograniczenie bezdomności kotów oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się popularnych
chorób u kotów”

Termin i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego : 
Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach, ul. Partyzancka 110 95-200 Pabianice

Termin składania ofert upływa w dniu 02 kwietnia 2021 o godz. 12:00

Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O  wyborze  oferty  decyduje  najniższa  cena  szacunkowa  za  wykonanie  usług  opisanych
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 



Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą:

Kierowniczka Schroniska Anna Kusiak 
tel.603 193 665 e-mail: kierowniczkaschroniska@gmail.com

Martyna Potocka 
tel. 663 845 056 e-mail: potockam.schronisko@gmail.com

Roman Janicki
tel. 42 227 08 50 

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę ,  którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  zgodnie  z  Regulaminem  udzielania
zamówień  publicznych  w  Schronisku  dla  Zwierząt  w  Pabianicach  zgodnie  z  Ustawą
z  dnia  11  września  2019  roku  Prawo  zamówień  publicznych  wchodzącą  w  życie  z  dniem
1 stycznia 2021 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) -

RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : IOD.schronisko@gmail.com

* Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania

* Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorco-+ i przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  realizacji  świadczeń  na  rzecz  Schroniska

dla Zwierząt w Pabianicach

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Więcej  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  na  stronie http://www.schronisko-pabianice.eu/informacje/klauzula-

informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych lub w siedzibie Administratora.
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