
RO.6140.3.2.2020                                                                                                                                                          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 
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów 
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt na rok 2021 r.” w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów. 

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 Wykonawców, którzy w terminie do 04.12.2020 r. złożyli swoje oferty. 

Lp. Zakres prac - Odławianie na zlecenie Zamawiającego Wynagrodzenie Wykonawcy 
Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Psia Ostoja 
ul. Szkolna 14 
98 – 400 Wieruszów 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
Fundacja S.O.S. dla zwierząt 
ul. Antoniów 1 
41 – 508 Chorzów - 
Maciejkowice 

1 Przyjęcie bezdomnego dorosłego psa (1szt) do Schroniska dla 
zwierząt  
W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym psem, 
przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich warunkach 
higienicznych i technicznych zgodnie                                 z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieżąca 
kontrola stanu zdrowia, działania profilaktyczne, leczenie i 
zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi pielęgnacyjne), 
żywienie zwierząt poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w 
ilości odpowiedniej do potrzeb i wieku, wymagane szczepienia, 
czipowanie, sterylizacja/kastracja, 
zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania higieny 
zwierząt i pomieszczeń,   w których przebywają zwierzęta, 
czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru, prowadzenie 
bieżącej ewidencji, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, 
umów adopcyjnych, a także innej dokumentacji wynikającej z 
obowiązujących przepisów, podejmowanie działań do 
zapewnienia nowych opiekunów (adopcja) 

Cena brutto jeden transport 

zwierząt -opłata jednorazowa   

1 722,00 zł 

Cena brutto jeden transport 

zwierząt -opłata jednorazowa   

 1 300,00 zł 

2 Przyjęcie bezdomnego dorosłego kota (1szt) do 
Schroniska dla zwierząt  

W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym 
kotem, przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich 
warunkach higienicznych i technicznych zgodnie                                   
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej 
(bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania profilaktyczne, 
leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi 
pielęgnacyjne), żywienie zwierząt poprzez dostarczanie 
im pokarmu i wody w ilości odpowiedniej do potrzeb i 
wieku, wymagane szczepienia, znakowanie, 
sterylizacja/kastracja, 
zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania 
higieny zwierząt i pomieszczeń,    w których przebywają 
zwierzęta, czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru, 
prowadzenie bieżącej ewidencji, wykonywanych 
zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych, a także 
innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących 
przepisów, podejmowanie działań do zapewnienia 
nowych opiekunów (adopcja) 

Cena brutto za jedno zwierzę - 

opłata jednorazowa   

984,00 zł 

Cena brutto za jedno zwierzę - 

opłata jednorazowa  

1 000,00 zł 

3 Przyjęcie bezdomnego szczenięcia (1szt) do Schroniska 
dla zwierząt  

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

984,00 zł 

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

 800,00 zł 



Lp. Zakres prac - Odławianie na zlecenie Zamawiającego Wynagrodzenie Wykonawcy 
Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Psia Ostoja 
ul. Szkolna 14 
98 – 400 Wieruszów 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
Fundacja S.O.S. dla zwierząt 
ul. Antoniów 1 
41 – 508 Chorzów - 
Maciejkowice 

W opłacie: dzienne utrzymanie i opieka nad bezdomnym 
szczenięciem, przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich 
warunkach higienicznych i technicznych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej 
(bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania profilaktyczne, 
leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, zabiegi 
pielęgnacyjne), żywienie zwierząt poprzez dostarczanie 
im pokarmu i wody w ilości odpowiedniej do potrzeb i 
wieku, wymagane szczepienia, czipowanie, 
sterylizacja/kastracja, 
zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania 
higieny zwierząt i pomieszczeń,  w których przebywają 
zwierzęta, czyszczenie, itp., zapewnienie stałego dozoru, 
prowadzenie bieżącej ewidencji, wykonywanych 
zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych, a także 
innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących 
przepisów, podejmowanie działań do zapewnienia 
nowych opiekunów (adopcja) 

4 Przyjęcie bezdomnego miotu kociąt lub szczeniąt 
(niezależnie od ilości), do Schroniska dla zwierząt  

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

984,00 zł 

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

1 000,00 zł 

5 Usypianie ślepych miotów Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

123,00 zł 

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

200,00 zł 

6 Przyjęcie bezdomnego o psa (1szt) do Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt – w przypadku gdy znajdzie się 
właściciel zwierzęcia, tym samym zgłosi się po odbiór 
zwierzęcia (np. zwierzę uciekło właścicielowi, a w wyniku 
interwencji zostało przewiezione i umieszczone w 
schronisku) 
rozliczenie pobytu zwierzęcia odbywać się będzie na 
zasadzie dziennej stawki pobytu zwierzęcia w Schronisku 
dla zwierząt 

Cena brutto - opłata 

jednorazowa   

246,00 zł 

Cena brutto - opłata 

jednorazowa  

25,00 zł  

7 Ryczałt za gotowość Cena brutto za miesiąc 

184,00 zł 

Cena brutto za miesiąc 

300,00 zł 

CENA OFERTY BRUTTO  Suma pozycji 1-7 

5 227,50 zł 

Suma pozycji 1-7 

4 625,00 zł 

W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone firmie:  

Fundacja S.O.S. dla zwierząt 
Organizacja pożytku publicznego  
ul. Antoniów 1 
41 – 508 Chorzów - Maciejkowice 

                                                                                                         
                                                                                                         Wójt Gminy Murów 

                  /-/ 
                       Michał Golenia 
 



 
  


