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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja

Zatwierdzi : 

Kowale Oleckie, dn. 18.12.2013 r.

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
j.t. Dz. U. z 201 3 r., poz. 907 ze zm.)

1

ł……………………………………
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Gmina Kowale Oleckie

19 -420 Kowale Oleckie
Telefon: 87 523 82 09
Faks: 87 523 82 79
Adres strony internetowej:     www bip.gmina.kowale.fr.pl
Adres poczty elektronicznej: gmina@kowale.fr.pl

ia: - -15.30 

1.
- tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. (zm. Dz. U. z 

1)

2)
rzeliczania 

3)

U. Nr 282 poz.1649 ze zm.)
2.

ch.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 

39 - .
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
bezdomnymi psami . w 

zakr

1)

-
Kuncewicz Bystry 26, 11 -

.

II. Tryb udzielenia zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia

2
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zg

      

4) przyjmowanie  bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Kowale Oleckie;

7) kompleksowa opieka weterynaryjna ;
8) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska; 
9) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;

nowym opiekunom;  
11) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji ps

12) zapewnienie rotacji 100% w skali roku
-  

-

na zlecenie Gminy Kowale Oleckie,na zlecenie Gminy Kowale Oleckie,

98.30.00.00 -6 –
85.20.00.00 -1 –
98.38.00.00 -0 –

wariantowych

zamówienia podwykonawcom:
ówienia 

m.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

ówienia.
7.2
7.3 Ustalenia

3
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7.4
onania zamówienia. 

7.5
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

wymagany termin wykonania zamówienia
01.01.2014 do 31.12.2015 r.

1)

-
i przez wójta, burmistrza lub 

- ustawa z 
dnia 3 r. 
poz. 1399 ze zm.) -

2) dysponowania odpowiednim potencja
wykonania zamówienia,  

     
     

2. Wykonawca m

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1)
2)

IV. Termin wykonania zamówienia

V. Waru
tych warunków

4
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3) j konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

4)
5)

zamówienia.
6) w obliczeniu ceny.
7)

8)

A.1) Formularz ofertowy -

.

A.6 ) Wzór umowy -
A.7A.7

ówienia z 
ce dokumenty:

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione 

B.2

-

B.3

przewidziane p
-

-

A. 

5
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- ustawa z dnia

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

E.1) Wykonawca, kt
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), C.1)
dokumenty, wy

-

2) nie zalega z u

- wystawiony nie 

3 -

4) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. C

zamówienia. 

E.2

reprezentacji wykonawc

notariuszem - wystaw

E.4

-
y opisane w

pkt A.2), A.3), 
pkt. B.1), B.2), B.3), 

6
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H. 

porozumiewan

ii 

polski.

H.5) W przypadku wykonawc
przypadku po

H.6 w pkt. C polega na 
zasobach i

wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do B.3)

1)

w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.
2)

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -fax. 87 5238279.

poczty elektronicznej gmina@kowal.fr.pl

wniosków, za

3)

sposobów.

1)

jest:

7
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stanowisko kierownik Referatu ds. Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i 

           Krzysztof Locman
tel.             87 5238209 w.49
fax. 87 5238279

w terminach 
w   godzinach 7.30 a 15.30

2)

stanowisko sekretarka
            M

tel.             87 5238209
fax. 87 5238279

w terminach 
w   godzinach 7.30 a 15.30

1)

2)

3)

4)

oraz zamieszczone na stronie internetowej   
www.bip.gmina.kowal.fr.pl

5)

6)
  

1)

2)
zekazano 

internetowej www.bip.orzysz.pl, 

3) w tym zmiany terminów, jak 

8
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rminów 

4)

5)

jedn

6)

www.bip.gmina.kowale.fr.pl etargi)

tego terminu o oznaczony okres, n

1. Przygotowanie oferty:
1)

czytelnym.
2)
3)

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4)

5)5)

6)
tych 

dokumentach.

nia o 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

9
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7)

8)
.

oferty wspólnej

1)
2)

3)

4)

5)

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 

6) entów, 

wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:
1)

      
2)

na 

3)
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

oceny ofert:
1)

10

„Oferta -
utrzymanie, sterylizacja i kastracja"

nie ot 2013 -12-27, godz. 9 :10"
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wy

2)

a.
b.

3)

4)

5)

6)

stosunku do przedmiotu zamówienia.
7)

ustalenia

             ia oferty.

2013 -12 -27 do godz. 9:00

U Gminy w Kowalach Oleckich

19 -420 Kowale Oleckie
pokój nr 15  Sekretariat
2. Wykonawca m

2013 -12 -27, o godz. 9:10

U Gminy w Kowalach Oleckich

19 -420 Kowale Oleckie

11
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

-

wykonaniem zam

wariant

arzu ofertowym" 
  

1. Kryteria oceny ofert -

1.1.
1.2.1.2.
1.3.

któregokolwiek z tych elementów spowoduje odrzucenie oferty:

1. od dnia 

2.

3.

Cena j

weterynarii w celu poddania obserwacji

4. schroniska

5. schroniska

12
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Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zos
waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

nia kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (proporcjonalnie 
punktowa oferty

1.

w 

go z ewidencji  

71 pkt

2. 6 pkt

3. schroniska ( czipowanie i

obserwacji

8 pkt

4. 10 pkt
5. iegu kastracji psów 5 pkt

a) 

wieku 3 miesi   

L-
psa w 

Elementy punktacji w kryterium cena:

13
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b)

  

a) x 100% x 6 pkt
L-

w 

c)Cena jednostkowa za k

weterynaryjna) lub 
poddania obserwacj i

L- Liczba przyznanych punktów  
do 
weterynaryjna) lub 
poddania obserwacji

d) 

L- Liczba przyznanych punktów  

e)  

L- Liczba przyznanych punktów  u kastracji psa

otrzymanych za 
wyliczenia zostanie uznana za 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

o 

przedstawionej w niej ceny podatek od e 

14

2. Wynik

3.Zaliczki
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X
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1

miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- www.bip.gmina.kowale.fr.pl ,

wienia -

-

przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)

2)

3)
arcie umowy 

15
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umowy

danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w:
wzorze umowy, kt r 2

1.

2. Wobec oraz 

3.
1)
2) o udzielenie zamówienia,
3)

4. W przypadku:
1)

2) zaniech

przypadku uznani

5.

6.
1)

2)

7.

zamówienia na stronie inter - www.bip.gmina.kowale.fr.pl

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ej

jego wniesienia

16
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8.

9.

1)

2)

10.

11.

12.

13.
specyfikacji istotnyc
ofert.

14.

orzeczenia.
15.

1)
udzielenie zamówienia, 

2) - www.bip.gmina.kowale.fr.pl
przetargi) lub 

, 
.

16. konawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 

17. i Krajowej Izby 

18. O

19.

20.

udzieleniu zamówienia.

wienia.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

17
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czaniu nieuczciwej konkurencji 

zamówienia lub warunki umowy 

1)
2)
3)
4)

5)
pracy -

(Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) 
oraz Kodeks Cywilny.

- formularz ofertowy 
- wzór umowy
–
-  

18
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1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

utrzymanie, sterylizacja i kastracja

za 

Nazwa:    ..........................................................................................................

Siedziba: .................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................ 
Numer faksu: ……. ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Gmina Kowale Oleckie

19 -420 Kowale Oleckie
ia pn.:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z opisem 
nia 

przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej, 

Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Cena 
stawka 
podatku 

VAT*
%

Cena 
(brutto)

1.

Cena 

schroniska (w przypadku 

(brutto):...............................................................................................................................

19
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Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Cena 
stawka
podatku

VAT*
%

Cena 
(brutto)

1.
rozp

(brutto):...............................................................................................................................

Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Cena 
Stawka 
podatku 

VAT*
%

Cena 
(brutto)

Cena jednostkowa za 

1.

go do schroniska  oraz 

schroniska ( czipowanie i 
ryjna) lub 

weterynarii w celu poddania 
obserwacji

(brutto):...............................................................................................................................

Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Cena 
stawka
podatku

VAT*
%

Cena 
(brutto)

1.

Cena jednostkowa za 

schroniska

(brutto):...............................................................................................................................

20
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Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Cena 
stawka
podatku

VAT*
%

Cena 
(brutto)

Cena jednostkowa za 
1.

Cena jednostkowa za 
zowe wykonanie zabiegu 

schroniska 

(brutto):...............................................................................................................................

nie       
przygotowania oferty.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór 

umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

6. Proponujemy ci

7. Potwierdzamy termin wykonywania zamówienia od 01.01.2014 do 31.12.2015 r.

pra

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

12. Nie znajdujemy si

* Stawka podatku VAT na 2014 -2015 r.

, 

21
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.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Stanowisko ……………………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………………………………………………..

Podwykonawcy:

1.

podwykonawców.

2.

podwykonawcom …………………………………………………………………………      

             

(1) ............................................................................................................
(2) ............................................................................................................(2) ............................................................................................................
(3) ............................................................................................................
(4) ............................................................................................................
(5) ............................................................................................................
(6) ............................................................................................................

………………………………….................................dnia.................2013 r.

...................................................

…………………..
           

22
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nr 2

UMOWA NR IGKm.271.13.2013.kl

Kowale Oleckie

§ 1.

§ 2.

zawarta w Kowalach Oleckich w dniu..............

Kowalach Oleckich przy ul -420 

Kowale Oleckie, NIP 847 -161 -21-61 

rzez:

– Wójta Gminy

przy kontrasygnacie - Skarbnika   

,
a 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

........................................................................................................................................
.

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia ..........
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 

Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja”  
y, tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2015 .

Na podstawie oferty z dnia ………………

terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, steryl
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  1)
Kowale Oleckie, 

stwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych 
-Kuncewicz Bystry 26, 11 -

48 sztuk.
2) Kowale 
Oleckie i

23
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ia 
Nr 116 ,

Za
      

24 godziny, w 
8 a;

4) przyjmowanie  bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Kowale Oleckie ;

Kowale Oleckie ;
7) kompleksowa opieka weterynaryjna ;
8) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska; 
9) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;

ich  nowym opiekunom;  
11) wykonywanie 

12) zapewnienie rotacji 100% w skali roku
-  

Kowale Oleckie w kolejnych 

-

Kowale Oleckie ,

26 sierpnia 1998 r.  

753).

z 2013 r. poz.856 ze

prowadzeni

Gminy w Kowalach Oleckich

psa oraz .
3. Wykonawca zap ........................

24

§ 3.

§ 4.
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4. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny
jest ......................................................................................................... ..........................

schronisku, 

adopcji.

   wynagrodzenia :

a) wynagrodzenie
schronisku 

  

.. 

niska do dnia, w którym 

ny podatek VAT

c) wynagrodzenie jednostkowe
przewiezienie go do schroniska  ( 

bezdomnymi psami) lub dostarczenie go do lekarza 
weterynarii w celu po

......................................

d) wynagrodzenie jednostkowe

.............................. 

e) wynagrodzenie jednostkowe

.

§ 5.

§ 6.

25
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21 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane w 
fakturze. 
3. Naliczany podatek VAT ulega zmianie, w przypadku ustawowej zmiany  stawek VAT 

-420 
Kowale Oleckie NIP 847 -161 -21-61.
5.

6.
6.1.

lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji, wraz z podaniem dat i miejsc ich

przyczynami,

zacji/kastracji psa,

1. Wykonawca ponosi

ch warunków 

10

a zasadach ogólnych, 
  

ia na 

26

§ 7.

§ 8.

§ 9.
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2. Koszty transportu psów, o których mowa w ust. 1 do innego schroniska pokryje 

stycznia 2004 Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.), 

rygorem

............................................                                                   .............................................

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

27
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ik nr 3

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................

1) posiad

2)
3)

wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

28
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Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

1)

2)

3)

4) Firma

lub wstrzymania w ca
5)

zorg

6)
ych za 

7)

29
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ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) -
8)

koma -

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
rium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 

zamówienia.

..................................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
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