
                                                                                                                                     Murów, dnia 20.11.2020 r. 

RO.6140.5.2020 
Zapytanie ofertowe 

Zamówienie realizowane jest na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 

Zamawiający : 

Gmina Murów 

adres do korespondencji: 

Urząd Gminy Murów 

ul. Dworcowa 2 , 46-030 Murów 

tel. 77 4214 034 wew.115 

fax. 77 4214 032 

NIP: 991-04-94- 972, REGON: 531413171 

 

I. Przedmiot zamówienia: „Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na rok 
2021  – doraźne usługi weterynaryjne." 

II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do wzoru umowy. 

III. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

IV. Termin składania ofert: do 04.12.2020 r. 

V. Oferta musi zawierać:  

1) nazwę przedmiotu zamówienia,  

2) nazwę i adres oferenta oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta,  

3) cenę ofertową brutto za usługi wymienione w załączniku nr. 1 do wzoru umowy, 

4) dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną 
przez Okręgową Radę Lekarsko - Weterynaryjną, 

5) dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii 
posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko-
Weterynaryjną.  

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.  

Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku.  

2. W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie 
elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas 
realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz 
koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa. Ofertę na całość przedmiotu 



zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy załączonym do 
niniejszego zapytania – Załącznik nr 1. 

VII. KRYTERIA WYBORU: CENA 100% 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 w tymczasowej siedzibie 
Zamawiającego - w Zagwiździu ul. Lipowa 68  lub e-mailem na adres: ug@murow.pl 
z adnotacją: „Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na rok 2021 – 
doraźne usługi weterynaryjne.’’ 

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji ww. zadania powiadomiony zostanie 
o terminie podpisania umowy.  

3. Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podawania przyczyny.  

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Murów 
                    /-/ 
                          Michał Golenia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 

mailto:ug@murow.pl


  



Wzór umowy 

UMOWA NR ………./UG/2020 

zawarta w dniu ……………. 2021 r. pomiędzy: 

Gminą Murów z siedzibą w Murowie przy ulicy Dworcowej 2, 46-030 Murów reprezentowaną przez 
Wójta Gminy – Pana Michała Golenię, zwaną dalej Zleceniodawcą 

a 

Lek. wet. ………………………………………………… prowadzącym Przychodnię dla Zwierząt, ………………. 
ul. …………………………………. zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie doraźnych usług weterynaryjnych dla 
bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Murów. 

2. Oznakowanie zwierzęcia (czipy będą dostarczone przez Gminę Murów) 
3. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje czynności ujęte w załączniku do niniejszej umowy. 
4. Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt, Strony umowy 

określać będą po zgłoszeniu Zamawiającemu każdego indywidualnego przypadku. 

§ 2 

Zleceniobiorca będzie świadczył usługi w godzinach pracy przychodni, według cennika stanowiącego 
załącznik do umowy. 

§ 3 

1. Zleceniodawca będzie płacił za usługi po przedstawieniu faktury VAT z terminem płatności do 21 
dni od daty ich otrzymania przez Zleceniodawcę. 

2. Całkowity, łączny, roczny koszt umowy nie może przekroczyć ……………………… zł brutto (słownie: 
……………….. złotych). 

3. Zakres usług określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 4 

Umowa zawarta jest na czas od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Każda ze stron może 
wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym terminem, liczonym na koniec miesiąca poprzedzającego 
rozwiązanie umowy. 

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy mogą być wykonane za porozumieniem stron pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



§ 7 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy,                    
1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

                        ZLECENIODAWCA                                                                     ZLECENIOBIORCA 
  



Załącznik nr 1 do umowy – cennik 

CENNIK USŁUG LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH 

 

Lp. Nazwa zadania Cena (brutto) 

1. a) Cena za sterylizację kotki 
b) Cena za sterylizację kocura 

a) …………………zł 
b) …………………zł                          

2. Cena za sterylizację suki 
a) do 15 kg 
b) do 30 kg 
c) powyżej 30 kg 

 
a) …………………zł 
b) …………………zł 
c) …………………zł 

3. Cena za eutanazję zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych 
powstałych urazach zagrażających ich życiu, nieuleczalnie chorych, bardzo 
starych ,bez szans na przeżycie lub adopcję: 
a) do 5 kg  
b) do 15 kg  
c) do 30 kg  
d) powyżej 30 kg  
e) ślepe mioty  

 
 
 

a) …………………zł 
b) …………………zł 
c) …………………zł 
d) …………………zł 
e) …………………zł 

4. a) Badanie psa, kota 
b) Leczenie psa, kota 
c) Szczepienie p/wściekliźnie 
d) Wizyta 

a) ……………….. zł 
b) ……………….. zł 
c) …………………zł 
d) …………………zł 

5. Oznakowanie zwierzęcia          …………………zł 

6. Leki podawane zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, chorym – zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w lecznicy zleceniobiorcy 

7. Utylizacja zwierząt padłych w trakcie interwencji, lub poddanych eutanazji podczas przetrzymania 
– zgodnie z cennikiem obowiązującym w lecznicy zleceniobiorcy 

 
 
 

 


