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Będzin, dnia 10.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów

wolno żyjących z terenu gminy Będzin.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
obejmujące:
1. Wykonanie zabiegu sterylizacji u kotek wolno żyjących przez co rozumie się
usunięcie jajników i macicy.
- Kotce w dniu zabiegu podaje się lek przeciwbólowy oraz antybiotyk o przedłużonym
działaniu.
- Kotka w 3 i 4 dobie po zabiegu powinna otrzymać z pokarmem leki przeciwbólowe –
syrop przeciwbólowy.
- Kotka powinna być przetrzymywana w lecznicy weterynaryjnej do 4 doby włącznie po
zabiegu, celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej oraz podania po raz drugi osłonowo
antybiotyku. Antybiotyki stosowane w osłonie po zabiegu sterylizacji u zdrowych kotek
winny być lekami o przedłużonym działaniu.
- Szwy chirurgiczne wewnątrz jamy brzusznej, do skóry oraz szwy śródskórne zakłada się
z materiału resorbowalnego.
- Kotkę należy oznaczyć w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu ucha
w kształcie trójkąta.
Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 60 szt.
2. Wykonanie zabiegu kastracji u kotów wolno żyjących.
- W dniu zabiegu kot otrzymuje lek przeciwbólowy oraz osłonowo antybiotyk
o przedłużonym działaniu.
- Założenie szwów do podwiązywania powrózka z materiału resorbowalnego.
- Ranę pooperacyjną należy zabezpieczyć preparatem ochronnym.
Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 35 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych płci zwierząt może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb zwierząt.
3. Zapewnienie minimum 1 klatki do przenoszenia kotów w celu udostępnienia
nieodpłatnie opiekunom zwierząt.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1. Spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 18. grudnia 2003r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 24), oraz wpisani są do
ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzoną przez Radę Okręgową
Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.
2. Prowadzą zakład leczniczy dla zwierząt w granicach administracyjnych miasta
Będzina.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
V. ZAWARTOŚĆ OFERTY :
Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku
lub według druku stanowiacym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające
ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
ALBO DO WYCZERPANIA KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO
ZADANIA OKREŚLONEJ W § 7 UST. 1. WZORU UMOWY.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunów
określonych w niniejszym zaproszeniu.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Cena oferty musi być podana w PLN.
4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
7. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, stosuje
się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
NAJNIŻSZA CENA (CENA BRUTTO)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród
wszystkich rozpatrywanych ofert.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie
ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu)
na adres:
Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz
opisać nazwą zadania
lub e-mailem gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl (skany dokumentów)

Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2019 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia
brakujących dokumentów lub zawierających błędy jak również do poprawiania w ofertach
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, które nie będą w sposób istotny zmieniały
treści oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub
odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny,
a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni.

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska-Złocka

Załaczniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
Wzór umowy – załącznik nr 2,
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Załącznik nr 1
........................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................
siedziba .................................................................................................................................
kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat
................................................................................................................................................
tel. ..........................................................
e-mail ...............................................................
Regon ........................................................................
NIP ...................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Przeprowadzenie

kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.
Oferuję :
1. Wykonanie zabiegu sterylizacji u kotek wolno żyjących zgodnie z opisem zawartym
w zaproszeniu
cena netto: ..........................................zł/za 1 szt., cena netto za 60 szt.......................................
cena brutto: ........................................zł/ za 1 szt., cena brutto za 60 szt.....................................
słownie brutto za 60 sztuk:......................................................................................................
w tym podatek VAT: ......... %
2. Wykonanie zabiegu kastracji u kotów wolno żyjących zgodnie z opisem zawartym
w zaproszeniu
cena netto: .......................................zł/ za 1 szt., cena netto za 35 szt..........................................
cena brutto: .....................................zł/ za 1 szt., cena brutto za 35 szt.........................................
słownie brutto za 35 sztuk:................................................................................................................
w tym podatek VAT: .............. %
ŁĄCZNA CENA REALIZACJI USŁUGI:
cena netto: .......................................zł
cena brutto: ......................................zł
słownie brutto:.............................................................................
w tym podatek VAT: ................. %
Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
ofertowym.
.........................................................
podpis

Załącznik nr 2
UMOWA NR

WZÓR

Zawarta w dniu ......, pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20,
posiadającym REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej "Zamawiającym"
a: Przedsiębiorcą ................prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.......................
mającym siedzibę .........................
posiadającym REGON: NIP:
zwanym dalej "Wykonawcą"
§1
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), do umowy nie mają zastosowania
jej przepisy.
§2
Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Przeprowadzenie kastracji
i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie zabiegu sterylizacji u kotek wolno żyjących przez co rozumie się usunięcie
jajników i macicy.
- Kotce w dniu zabiegu podaje się lek przeciwbólowy oraz antybiotyk o przedłużonym działaniu.
- Kotka w 3 i 4 dobie po zabiegu powinna otrzymać z pokarmem leki przeciwbólowe – syrop
przeciwbólowy.
- Kotka powinna być przetrzymywana w lecznicy weterynaryjnej do 4 doby włącznie po zabiegu,
celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej oraz podania po raz drugi osłonowo antybiotyku.
Antybiotyki stosowane w osłonie po zabiegu sterylizacji u zdrowych kotek winny być lekami
o przedłużonym działaniu.
- Szwy chirurgiczne wewnątrz jamy brzusznej, do skóry oraz szwy śródskórne zakłada się
z materiału resorbowalnego.
- Kotkę należy oznaczyć w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu ucha
w kształcie trójkąta.
Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 60 szt.
2. Wykonanie zabiegu kastracji u kotów wolno żyjących, a także:
- W dniu zabiegu kot otrzymuje lek przeciwbólowy oraz osłonowo
o przedłużonym działaniu.
- Założenie szwów do podwiązywania powrózka z materiału resorbowalnego.
- Ranę pooperacyjną należy zabezpieczyć preparatem ochronnym.
Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 35 szt.

antybiotyk

Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych płci zwierząt może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb zwierząt.
3. Zapewnienie minimum 1 klatki do przenoszenia kotów w celu udostępnienia
nieodpłatnie opiekunom zwierząt.

§4
1. Potrzebę sterylizacji lub kastracji kotów zgłasza Wykonawcy "opiekun społeczny"
kotów, po uzyskaniu skierowania wystawionego przez pracownika Zamawiającego.
2. Zabiegi wykonywane będą w godzinach pracy zakładu leczniczego, po uprzednim uzgodnieniu
terminu. Termin zabiegu i odbioru zwierzęcia po zabiegu ustala Wykonawca z osobą dostarczającą
koty do zabiegu, posiadającą skierowanie wystawione przez pracownika Zamawiającego.
3. W celu właściwego wykonywania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie
obowiązywania umowy:
- powierzać wykonanie usługi osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
- dysponować i stosować odpowiedni sprzęt, niezbędny do realizacji tego rodzaju usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi z należytą starannością, fachowo
i terminowo, a także wykonywać wszystkie inne czynności niewymienione w opisie przedmiotu
zamówienia, lecz niezbędne dla należytego wykonania umowy.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie z zapewnieniem przez Wykonawcę środków koniecznych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności odpowiedniego sprzętu, narzędzi
i materiałów.
6. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją świadczenie usługi przez Wykonawcę
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w wyznaczonych terminach i na poziomie takim,
do którego upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego nie wniosą uzasadnionych uwag.
§5
TERMIN TRWANIA UMOWY: OD DATY ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2019 r. ALBO
DO WYCZERPANIA KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZADANIA
OKREŚLONEJ W § 7 UST. 1.
§6
1. Do kontaktów z Wykonawcą związanych z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający upoważnia
............... tel...................
2. Upoważnionym przedstawicielem do kontaktów ze strony Wykonawcy jest .........tel................
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy
osobie trzeciej.
§7
1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wynagrodzenie do wysokości kwoty brutto zł (słownie:.....), zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Cena jednostkowa za wykonanie zabiegu sterylizacji u kotki wynosi zł brutto.
3. Cena jednostkowa za wykonanie zabiegu kastracji u kota wynosi zł brutto.
4. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych za wykonane zabiegi kastracji
i sterylizacji wolno żyjących kotów z terenu gminy Będzin, zgodnie z zapisem zawartym
w ust. .2 i 3.
5. Ceny określone w ust. 2 i 3 nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu
przez cały okres obowiązywania umowy.
§8
1. Wykonawca, po przeprowadzeniu zabiegów na podstawie zleceń wystawionych przez
Zamawiającego, sporządza na koniec każdego miesiąca kalendarzowego pisemny protokół
zawierający informację o ilości wykonanych kastracji i sterylizacji w danym miesiącu oraz dane
opiekunów, którzy zajmują się poszczególnymi zwierzętami.
2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturami miesięcznymi
za faktyczny zakres usług wykonanych w każdym miesiącu na podstawie protokołu, o którym
mowa w § 8 ust. 1, stanowiącym załącznik do faktury.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie do 30 dni licząc
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
dyspozycją zapłaty.
6. Dane Zamawiającego na fakturze: Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin
NIP 625-24-30-128.

§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub w terminie uzgodnionym przez
Strony w następujących przypadkach:
- jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy;
- jeżeli Wykonawca nie podjął realizacji usługi w ciągu 7 dni od daty pisemnego wezwania go przez
Zamawiającego do realizacji usługi objętej umową – pomimo jej podpisania;
- jeżeli Zamawiający stwierdzi trzykrotne nienależyte wykonanie czynności z zakresu przedmiotu
umowy w ustalonych terminach, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń i naliczonych kar,
- jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji prac zaniechał ich wykonywania bez uzasadnionej
przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego
w dalszym ciągu nie podjął się ich realizacji,
3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia
za wykonane usługi w ciągu miesiąca od terminu płatności ustalonego w umowie.
4 Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie,
5 Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem może nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 roku
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W takich przypadkach
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonywania
lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nie wykonywanie czynności z zakresu przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
b) za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości
10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania
do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Kary umowne mogą się sumować.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2 Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej pisemne uzasadnienie konieczności jej
wprowadzenia.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedziby lub nazwy firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów lub faksów.
W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uważa się za dostarczone.
4. Wszelkie spory na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążać jej,
ustanawiać na niej zastawu na zabezpieczenie ani w inny sposób nią rozporządzać bez uzyskania
na czynności te pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Strony wyłączają możliwość potrącania przez Wykonawcę swoich wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
przepisy prawa związane z przedmiotem zamówienia.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

