
  Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska.

tel. 158648305, fax 158683304
e-mail:   jolanta.klimek@staszow.pl  

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Usuwanie i  utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i  dzikich z miejsc znajdujących się na
obszarze gminy Staszów”.

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich obejmuje:
- zbieranie zwłok zwierząt, 
- uprzątnięcie i dezynfekcja miejsca zdarzenia, 
- wywóz czyli załadunek, transport i rozładunek,
- utylizację zwłok bezdomnych oraz dzikich zwierząt (w tym ptaków) lub ich części, 
z miejsc znajdujących się na obszarze gminy Staszów wskazanych przez Zamawiającego.
2. Odbiór padliny ma nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego. 
3. Zapakowanie i załadunek zwierząt należy do odbierającego padlinę.

CPV – 90510000-5  Usuwanie i obróbka odpadów.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 14 lub telefonicznie pod
numerem tel. 158648347
          
Pracownik uprawniony do kontaktu z wykonawcami jest: 
Jolanta Klimek - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.
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4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  są  uprawnieni  do  wykonywania
działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi  wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana
jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać na adres e-mail: biuro@staszow.pl
w terminie do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania oferty.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego
ofertę wybrano.

Staszów, dn. 30 grudnia 2020 roku           Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
        Leszek Kopeć
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