
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
IKOŚ.6140.8.2022.VIII

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

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

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska.
(wydział merytoryczny)

tel. 15 864-83-05, fax 15 864-83-04
e-mail: lukasz.urban  @staszow.pl  

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami”

w ramach zadania:
„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Staszów wraz z przejęciem i zapewnieniem

miejsca w schronisku dla zwierząt”

Rodzaj zamówienia: Usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Na przedmiotowe zadanie składają się w szczególności:

a) odławianie  bądź przejęcie,  z miejsc  wskazanych przez Zamawiającego,  zlokalizowanych
w obrębie  miasta  i  gminy Staszów, bezdomnych psów oraz  transport  do schroniska  dla
zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę;

b) objęcie opieką psów odłowionych bądź przejętych z terenu gminy Staszów w schronisku dla
zwierząt, poprzez zapewnienie: 

 wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz stałego dostępu do
wody pitnej,

 pomieszczenia  chroniącego  przejęte  zwierzęta  przed  zimnem,  upałami  i  opadami
atmosferycznymi  z  dostępem  do  światła  dziennego,  o  rozmiarach  umożliwiającym
swobodną zmianę pozycji ciała, spełniającego wszelkie standardy budowlane i sanitarno-
epidemiologiczne,  utrzymywanego  na  bieżąco  we  właściwym  stanie  porządkowym
i sanitarnym,

 niezbędnej  opieki  lekarsko-weterynaryjnej  w  przypadku  zwierząt  chorych  oraz
przeprowadzenia  szczepień  ochronnych,  odrobaczenia,  odpchlenia  oraz  zabiegów
sterylizacji  i  kastracji,  w  przypadku  zwierząt,  których  stan  zdrowia,  nie  stanowi
przeciwwskazań do przeprowadzenia niniejszych zabiegów; 

 stałej  dziennej  dawki  ruchu,  poprzez  wyprowadzanie  na  spacery  bądź  udostępnienie
wybiegu dla zwierząt;

c) poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  przejętych  z  terenu  gminy
Staszów  oraz  przekazywanie  psów  nowym  właścicielom  na  podstawie  pisemnego
potwierdzenia przekazania psa, podpisanego przez nowego właściciela oraz przedstawiciela
Wykonawcy;
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d) przeprowadzania usypiania ślepych miotów, w przypadku odłowienia i przejęcia z terenu
gminy Staszów suk szczennych,

e) podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia przez pracownika UMiG w Staszowie.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia nowych właścicieli (adopcji) dla zwierząt, przejętych

z terenu gminy Staszów, opieka, o której mowa w ust 1 b, jest opieką dożywotnią.
3.  Zamawiający nie ponosi opłat za próbę odłowienia zwierzęcia, zakończoną niepowodzeniem.
4. Przejęcie zwierząt chorych bądź poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych następuje tylko

w przypadku, gdy lekarz weterynarii, z którym Gmina Staszów ma podpisaną umowę na realizację
zadania pn. „Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu
Gminy Staszów” potwierdzi,  iż transport zwierzęcia do schroniska nie wpłynie na pogorszenie
jego stanu zdrowotnego.

5. Wykonawca  przeprowadza  eutanazję  zwierząt,  przejętych  z  terenu  gminy  Staszów,  tylko
w  uzasadnionych  przypadkach,  w  celu  skrócenia  cierpienia  zwierząt  nieuleczalnie  chorych,
śmiertelnie  rannych,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  lekarza  weterynarii.  Zwłoki  zwierzęce
podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

CPV : 85200000-1 - Usługi weterynaryjne 
98380000-0 – Usługi psiarni

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  13,  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864-83-47, 15 864-83-45.          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

 Jolanta Klimek – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 Łukasz  Urban  –  Podinspektor  w  Wydziale  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia –  od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 posiadają uprawnienia do prowadzenia schroniska dla zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

 dysponują  atestowanymi  urządzeniami  i  środkami  do  obezwładniania  i  wyłapywania
zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im
cierpienia,

 dysponują przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt
oraz  zapewniającym  bezpieczeństwo  i  zapobiegającym  zranieniu  lub  cierpieniu
transportowanych zwierząt,

 zapewniają gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej odłowionym zwierzętom przez
lekarza weterynarii,

 dysponują odpowiednio przeszkolonym personelem,
 posiadają umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich
części  lub  zbierania,  przechowywania,  operowania,  przetwarzania,  wykorzystywania  lub
usuwania ubocznych produktów zwierzęcych,

Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  powyższych  wymagań,  przedstawić  należy  do  wglądu,
w przypadku wyboru oferty, w dniu podpisania umowy.
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5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

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 elektroniczną, pocztą  tradycyjną lub
przesłać faksem na nr 15 864-83-04 w terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku do godz. 12 00 

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

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl lub 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 oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

9. Załącznik
Formularz  oferty cenowej.

 Staszów, 14.12.2021 roku   Z up BURMISTRZA
                                                                                                             dr Ewa Kondek

                                                                                     Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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http://www.bip.staszow.pl/

	Gmina Staszów

