
 RO.6140.2.2.2020                                                                                                                                                       Murów, 09.12.2020 r. 

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z 20.11.2020 r. 

Informuję, że zostało zakończone postępowanie dotyczące zapytania ofertowego z 20.11.2020 r., 
dotyczące „Odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów na rok 2021 r.” w celu realizacji 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Murów.  

Na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden Wykonawca, który w terminie do 04.12.2020 r. złożył swoją ofertę. 

Lp. Zakres prac - Odławianie na zlecenie Zamawiającego Wynagrodzenie 
Wykonawcy 

PUPHW ,,GABI’’ 

Gabriela Bartoszek 

ul. Dworcowa 24 

47 -120 Żędowice 

1 odbiór bezdomnego psa z miejsca, w którym jest przetrzymywane zwierzę (niezależnie od ilości sztuk)* 
łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez 
Zamawiającego 

Cena brutto jeden 
transport zwierząt -
opłata jednorazowa   
710,00 zł 

2 wyłapanie bezdomnego psa (1 szt.) wraz z szukaniem w terenie + koszty dojazdu do Gminy Murów i 
transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto za jedno 
zwierzę - opłata 
jednorazowa  
720,00 zł 

3 odbiór bezdomnego kota z miejsca, w którym jest przetrzymywane zwierzę (niezależnie od ilości sztuk)* 
łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez 
Zamawiającego 

Cena brutto za jeden 
transport zwierząt - 
opłata jednorazowa   
680,00zł 

4 Wyłapanie i odbiór bezdomnego kota z miejsca, w którym jest przetrzymywane zwierzę (niezależnie od 
ilości sztuk)* łącznie z kosztami dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez 
Zamawiającego 

Cena brutto za jeden 
transport zwierząt - 
opłata jednorazowa   
720,00 zł 

5 odbiór bezdomnego szczenięcia/kocięta do 6 m-ca (niezależnie od ilości sztuk)*, łącznie z kosztami 
dojazdu do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto jeden 
transport zwierząt- 
opłata jednorazowa   
710,00 zł 

6 odbiór bezdomnego miotu kociąt lub szczeniąt (niezależnie od ilości sztuk)*, łącznie z kosztami dojazdu 
do Gminy Murów i transportu do schroniska wyznaczonego przez Zamawiającego 

Cena brutto jeden 
transport zwierząt - 
opłata jednorazowa  
710,00 zł  

7 za podjęcie czynności w dni wolne od pracy Cena brutto  
-opłata jednorazowa  
200,00 zł 

CENA OFERTY BRUTTO  Suma pozycji 1-7 
4 450,00 zł 

 
Wobec powyższego zamówienia zostanie udzielone w/w firmie. 
 
 

                                                                                                        Wójt Gminy Murów 
                  /-/ 
                       Michał Golenia 
 



 


