
Nr sprawy: GKO.6140.8.2018                                                           Olecko, dnia 14 luty 2018r. 
        

 

Zaproszenie 

do złożenia oferty na zadanie pn. 

 

Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Olecko. 
 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami). 
 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Do obowiązkówów Wykonawcy należy: 

1.  Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Olecko 

i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;  

2. Odławianie psów w terminie do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (telefonicznego) 

złożonego przez Zamawiającego lub służby: Policja, Straż Pożarna;  

3. Zapewnieniu w każdym miesiącu co najmniej 50 miejsc w schronisku dla psów z terenu 

gminy Olecko; 

4. W wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy Olecko) odławianie i dostarczenie takiego psa do 

lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie maksymalnie 12 godzin od 

otrzymania zawiadomienia; 

5. Transport bezdomnych i pozbawionych opieki psów poszkodowanych w wypadkach 

drogowych do wskazanej przez Zamawiającego lecznicy oraz ich odbiór i transport do 

schroniska. Dalsze leczenie w schronisku obciąża Wykonawcę; 

6. Wyłapywanie psów za pomocą urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia ani nie zadają im cierpienia.  

7. Przewożenie odłowionych psów do schroniska środkiem transportu przystosowanym do   

      tego celu, a w szczególności: 

1) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię 

zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,  

2) środki transportu powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, 

      wentylacji przestrzeni oraz naturalnej pozycji,  

3) zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować 

leżenia i wstawania w czasie transportu. 

8. Prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny; 

9. Dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Olecko, zapewnienie karmienia, 

stałego dostępu do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami 

atmosferycznymi.  

10. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej niezależnie od kondycji zdrowotnej 

zwierzęcia; 

11.Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów przyjętych do schroniska po okresie 

kwarantanny; 

12. W przypadku, gdy pies zostanie adoptowany, a nie został poddany zabiegowi kastracji 

bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) 

Wykonawca obowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem psa 

zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym terminie. Zabieg 

może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę wykonującą zabiegi dla 

Wykonawcy na koszt Wykonawcy. 



13. Prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska oraz 

wprowadzanie ich danych do międzynarodowej bazy (rejestru) www.safe-animal.eu. 

Koszt zakupu chipa ciąży na Wykonawcy; 

14. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów oraz informowanie 

Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu 

sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania, przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w 

comiesięcznym sprawozdaniu dołączanym do faktury; 

15. Prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich  

nowym opiekunom;  

16. Zapewnienie  całkowitej rotacji przyjętych zwierząt przez okres zadeklarowany w ofercie 

liczoną od daty odłowienia psa. Po upływie tego okresu utrzymanie zwierząt zapewnia 

Wykonawca. 

17. Dostarczanie na prośbę Zamawiającemu informacji do umieszczenia na stronie 

internetowej www (założonej      przez Zamawiającego) z krótkim opisem i zdjęciami 

odłowionych psów z terenu Gminy Olecko, w celu propagowania adopcji, na adres e-

mail: m.witkowska@olecko.eu. 

 

2.Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018r. - 28.02.2021r. 

 

3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena  wykonania zamówienia - waga kryterium - 50 % 

Czas przetrzymania zwierzęcia w schronisku, tj. okres, którym Wykonawca znajdzie dla psa 

nowego właściciela - waga kryterium - 50 % 

 

Zasady obliczania punktacji: 

Do ustalenia punktacji w pozycji cena Zamawiający przyjmie średnią wynikającą z ceny 

utrzymania psa dorosłego i szczeniaka. 

a) Oferta z najniższą ceną – waga 50 pkt., każda następna oferta oceniona będzie według 

wzoru: cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferty ocenianej i mnożona przez wagę 

kryterium; 

b) Oferta gwarantująca znalezienie nowego właściciela w ciągu miesiąca – 50 pkt., każda 

następna oferta oceniana będzie wg. wzoru: waga kryterium dzielona przez ilość oferowanych 

miesięcy. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, 

2) podane ceny  mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez 

skreśleń, 

4) cena oferty ma obejmować całość zamówienia. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2018r. 

w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój Nr 12   

do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi  21.02.2018r. o godz.  15:10 w pok. nr 4. 

 

6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: 

Ocena złożonych ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

 

 

http://www.safe-animal.eu/


7.Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są: 

Marta Witkowska  -pok. Nr 4 tel. 87 520 23 83. E-mail: m.witkowska@olecko.eu 

 

8.Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia):  W terminie do 7 dni od daty 

powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawcą zobowiązany jest do   podpisania 

umowy w Urzędzie Miejskim w Olecku. 

 

 

 

W załączeniu: 

1.druk  propozycji cenowej. 

2. Oświadczenie. 

3. Projekt umowy. 

 

Zatwierdzam:  

 

                                                                                                                       BURMISTRZ  

Wacław Olszewski 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

GKO.6140.8.2018 
 
 

......................................................................   ........................................................ 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)               (miejscowość, data) 

 

 

 

tel..................fax ...............mail ............ 

 

 

Propozycja cenowa 
  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14 lutego 2018r. 

 

na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Olecko. 
 

1. Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zaproszenia za okres 1 miesiąca za  

cenę od 1 psa: 

 

a) ………………… zł brutto, (słownie złotych: ……………………………………………), 

która będzie dotyczyć psa dorosłego; 

 

b) ………………… zł brutto , (słownie złotych: ……………………………………..……), 

która będzie dotyczyć szczeniaka do 3-go miesiąca życia. 

 

2. Deklarujemy maksymalny czas przetrzymania zwierzęcia w schronisku, tj. okres, w    

którym wykonując zamówienie znajdziemy dla niego nowego właściciela:  

 

          ………… miesięcy. 

3. Zobowiązujemy się do zapewnienia w każdym miesiącu co najmniej 50 miejsc w 

schronisku dla psów z terenu miasta i gminy Olecko. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w okresie od 01.03.2018r. do 28.02.2021r. 

5. Jako miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska 

wskazuję (wypełnić, jeśli zwierzęta nie będą niezwłocznie przewożone do schroniska po 

wyłapaniu): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

6. Akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy i w przypadku przyznania nam 

zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że będziemy samodzielnie realizować zamówienie. 

 

 
 

 
............................................................. 
 
     (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 
  



 
Załącznik nr 2 do zaproszenia 

GKO.6140.8.2018 

 

......................................................................   ........................................................ 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)               (miejscowość, data) 

 

 

 

tel..................fax ...............mail ............ 

 

 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że przystępując do zaproszenia do złożenia ofert z dnia 14.02.2018r na 

wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko w 

przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się na okres obowiązywania umowy 

tj. 01.03.2018r.- 28.02.2021r. do: 

1. Dysponowania odpowiednim sprzętem do wyłapywania i transportu zwierząt i spełniam 

wymagania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 

bezdomnych zwierząt (Dz.U.1998r.,Nr 116,poz. 753). 

2.Przejęcia obowiązku zapewnienia opieki zwierzętom wynikający z art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), w szczególności 

przetrzymywania ich w schronisku spełniającym wymagania Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r., Nr 158, poz. 

1657). 

 
 
............................................................. 
 
     (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do zaproszenia 

GKO.6140.8.2018 

 

P r o j e k t  u m o w y  

 

              U M O W A  N r  G K O . 2 7 2 … … … . 2 0 1 8  

 

w dniu ……………..r. w Olecku pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 

3, reprezentowaną przez: 

Pana Wacława Olszewskiego – Burmistrza Olecka przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy – Pani Bożeny Kozielskiej, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………… reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….., zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą” 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 

przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)                            

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wyłapywaniu i utrzymaniu w schronisku 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olecko. 
 

§ 2 

Do obowiązkówów Wykonawcy należy: 

1.  Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Olecko 

i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;  

2. Odławianie psów w terminie do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (telefonicznego) 

złożonego przez Zamawiającego lub służby: Policja, Straż Pożarna;  

3. Zapewnieniu w każdym miesiącu co najmniej 50 miejsc w schronisku dla psów z terenu 

gminy Olecko; 

4. W wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy Olecko) odławianie i dostarczenie takiego psa do 

lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie maksymalnie 12 godzin od 

otrzymania zawiadomienia; 

5. Transport bezdomnych i pozbawionych opieki psów poszkodowanych w wypadkach 

drogowych do wskazanej przez Zamawiającego lecznicy oraz ich odbiór i transport do 

schroniska. Dalsze leczenie w schronisku obciąża Wykonawcę; 

6. Wyłapywanie psów za pomocą urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia ani nie zadają im cierpienia.  

7. Przewożenie odłowionych psów do schroniska środkiem transportu przystosowanym do   

      tego celu, a w szczególności: 

1) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię 

zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,  

2) środki transportu powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, 

      wentylacji przestrzeni oraz naturalnej pozycji,  

3) zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować 

leżenia i wstawania w czasie transportu. 

8. Prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny; 



9. Dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Olecko, zapewnienie karmienia, 

stałego dostępu do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami 

atmosferycznymi.  

10. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej niezależnie od kondycji zdrowotnej 

zwierzęcia; 

11.Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów przyjętych do schroniska po okresie 

kwarantanny; 

12. W przypadku, gdy pies zostanie adoptowany, a nie został poddany zabiegowi kastracji 

bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) 

Wykonawca obowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem psa 

zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym terminie. Zabieg 

może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę wykonującą zabiegi dla 

Wykonawcy na koszt Wykonawcy. 

13. Prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska oraz 

wprowadzanie ich danych do międzynarodowej bazy (rejestru) www.safe-animal.eu. 

Koszt zakupu chipa ciąży na Wykonawcy; 

14. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów oraz informowanie 

Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu 

sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania, przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w 

comiesięcznym sprawozdaniu dołączanym do faktury; 

15. Prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich  

nowym opiekunom;  

16. Zapewnienie  całkowitej rotacji przyjętych zwierząt przez okres zadeklarowany w ofercie 

liczoną od daty odłowienia psa. Po upływie tego okresu utrzymanie zwierząt zapewnia 

Wykonawca. 

17. Dostarczanie na prośbę Zamawiającemu informacji do umieszczenia na stronie 

internetowej www (założonej przez Zamawiającego) z krótkim opisem i zdjęciami 

odłowionych psów z terenu Gminy Olecko, w celu propagowania adopcji, na adres e-

mail: m.witkowska@olecko.eu. 
 

§ 3 

Czas obowiązywania niniejszej umowy – od dnia 01.03.2018r. do 28.02.2021r. 

 

§ 4 

1. Usługa wyłapywania bezdomnych psów wykonywana będzie zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 

sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.1998r.,Nr116,poz. 753). 

2. Z chwilą odłowienia psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki 

wynikającej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 

2017 r. poz.1840), w szczególności przetrzymywania go w schronisku spełniającym 

wymagania Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 

(Dz. U. z 2004r., Nr 158, poz. 1657). 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie 

określonym w §2 pkt 2 i 4 niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika 

Urzędu Miejskiego w Olecku lub służby: Policja, Straż Pożarna;  

2. Wykonawca zapewnia całodobowy kontakt pod numerem telefonu 

………………………… 

 

§ 6 
1. Odbiór psów ze schroniska przez właścicieli lub przekazanie ich nowym właścicielom 

może nastąpić po odbyciu 14 dniowej kwarantanny. 

http://www.safe-animal.eu/


2. Właściciele psów mają prawo do odbioru swoich psów, które znalazły się w schronisku, po 

opłaceniu kosztów (na rzecz schroniska) związanych z wyłapaniem i pobytem w schronisku 

zgodnie z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko. 

3. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w 

ciągu 14 dni od dnia umieszczenia psa, może on być przeznaczony do adopcji. 

 

§ 7 

1. Wykonawca za wykonanie zamówienia określonego w § 2 otrzyma miesięcznie 

wynagrodzenie będące iloczynem ilości psów przebywających w schronisku na podstawie 

niniejszej umowy i kwoty ………..zł brutto (słownie złotych: 

……………………………………………………………..) miesięcznie za psa dorosłego, 

……….zł brutto (słownie złotych:) miesięcznie za szczeniaka do 3-go miesiąca życia. 

2. Wykonawca zapewnia czas przetrzymania zwierzęcia w schronisku, tj. okres, którym 

Wykonawca znajdzie dla psa nowego właściciela: ……… 

3. Jeżeli pobyt psa w schronisku będzie krótszy niż miesiąc Wykonawca obciąży 

Zamawiającego za ilość dni, stosując stawkę określoną w pkt 1 z podzieleniem na ilość dni 

danego miesiąca i pomnożenie przez ilość dni przebywania w schronisku. 

4. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie opłacane na podstawie comiesięcznych faktur 

wystawionych po upływie każdego miesiąca w ciągu 14 dni roboczych od daty 

dostarczenia faktury. 

5. Brak sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 15 lub sprawozdanie niepełne lub 

nierzetelne stanowi podstawę do odmowy wypłaty wynagrodzenia. 

6. Umowa będzie realizowana do wysokości kwoty przyjętej w budżecie gminy Olecko na 

każdy rok trwania umowy.  

 

§ 8 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunkówów dla 

wyłapanych psów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w celu kontroli 

zgodności realizacji usługi z zapisami umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia warunkówów umowy, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  i obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 3.000,00 zł, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę pisemnie 

listem poleconym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w 

wysokości przewyższającej kwotę określoną w ust.3, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.   

 

§ 9 
W razie wystąpienia istotnych zmian w przepisach regulujących prowadzenie schroniska dla 

zwierząt nie znanych w dniu zawarcia umowy, Wykonawca może rozwiązać umowę z 

zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 10 
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się na koszt 

Zamawiającego utrzymywać zwierzęta w schronisku do czasu ich odebrania na warunkach 

określonych niniejszą umową. 

2. Koszty transportu psów, o których mowa w ust. 1 do innego schroniska pokryje 

Zamawiający. 

 

§ 11 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonaniu 

umowy, w tym również szkód powstałych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawienia powstałych szkód na własny koszt. 



 

§ 12 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy o ochronie zwierząt oraz przepisy obligujące Wykonawcę do zabezpieczenia ludzi i 

zwierząt przed wścieklizną. 

§ 13 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14 
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla 

Zamawiającego.  
 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 

 


