Nowy Sącz, dnia 11.12.2003 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

" Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich
transport do Schroniska w Nowym Targu"
I.
Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wyłapywaniu bezdomnych
psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich transporcie do Schroniska w Nowym Targu
w okresie od dnia: 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.
Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do
ogłoszenia.
II.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował wymienionymi kryteriami wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
- cena - 100 %
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość punktów
odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
K1 min
Kc = ----------- x 100
K1 of
Kc
- ilość punktów dla danej oferty
K1 min
- najniższa cena z rozpatrywanych ofert
K1 of
- cena rozpatrywanej oferty
Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług ujętych umową. Oznacza to, że cena ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nie
ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska największą ilość
punktów.
III.
Prowadzone usługi muszą spełniać warunki określone w :
• Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724).
• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia: 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.Nr 116 poz. 753).
IV.
Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej
tą ofertę.

4. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie
opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta – wyłapywanie
bezdomnych psów z terenu miasta Nowego Sącza".
5. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu
- nie zawierają oczywistych omyłek
V.
Termin składania ofert:
do dnia 18 grudnia 2003 r. godz. 1000
VI.
Miejsce składania ofert:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, II piętro,
pok. nr 13.
VII.
-

Upoważnionymi przedstawicielami Urzędu Miasta Nowego Sącza do udzielania
szczegółowych informacji dotyczących wykonywania w/w usługi są:
Lech Traciłowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- tel. 443-45-89.
Renata Połomska - tel. 443-50-32

Załączniki :
1. Zał. nr 1
2. Zał. nr 2

-

wzór oferty - formularz ofertowy
wzór umowy

Załącznik nr 1
Nazwa i adres
firmy (oferenta)
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia Urzędu Miasta Nowego Sącza, z dnia 11.12.2003 r., dotyczącego
realizacji usługi pn: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz
ich transport do Schroniska w Nowym Targu"
1.Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym wzorem umowy za kwotę:
- .......................... zł /słownie .................................................................................../ NETTO
- .......................... zł /słownie .........................................................................../ podatek VAT
- .......................... zł /słownie ................................................................................/ BRUTTO
(dotyczy jednego wyłapanego psa i dostarczonego do Schroniska w Nowym Targu)
- .......................... zł /słownie .................................................................................../ NETTO
- .......................... zł /słownie .........................................................................../ podatek VAT
- .......................... zł /słownie ................................................................................/ BRUTTO
(dotyczy jednego wyłapanego psa, który nie wymagał transportu do Nowego Targu odebrany na miejscu)
- .......................... zł /słownie .................................................................................../ NETTO
- .......................... zł /słownie .........................................................................../ podatek VAT
- .......................... zł /słownie ................................................................................/ BRUTTO
(dotyczy jednej nieskutecznej interwencji)
2. Zamówienie wykonywać będę w terminie od ................................ do ................................
3. Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem – nie jestem ( odpowiednio skreślić ) podatnikiem podatku VAT
zarejestrowanym pod numerem ................................................
5. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane
przez Zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
- ..........................................

Podpis Oferenta

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

Załącznik nr 2
projekt

UMOWA Nr ...................
zawarta w dniu ..................... pomiędzy miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Zofię Pieczkowską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
....................................................................................................................... zwaną dalej
„Wykonawcą”.
z zachowaniem warunku określonego w art. 6, ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 10.06.1994r
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.) została zawarta
umowa następującej treści:
§1
Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wyłapywania bezdomnych psów zwanych dalej
"psami" na terenie miasta Nowy Sącz i do przewożenia ich do Schroniska dla Bezdomnych
Psów w Nowym Targu - ul. Kokoszków 101.
§2
Wykonawca wykonywać będzie usługę w okresie
31.12.2004 r.

od dnia: 01.01.2004 r. do dnia:

§3
1. Zamawiający zawierając umowę upoważnia Wykonawcę do wyłapywania bezdomnych
zwierząt na zasadach określonych w Uchwale Nr LV / 465 / 98 Rady Miejskiej w Nowym
Sączu z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
2. Wykonując umowę Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad obchodzenia się ze
zwierzętami które zostały określone w przepisach powszechnie obowiązujących w tym
wynikających z przepisów Uchwały Rady Miejskiej o której mowa w ust.1 a stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na
wyłapywaniu bezdomnych psów na terenie miasta Nowego Sącza - wydane przez
..................................................................................................................................................
§4
1. Strony ustalają, że należność za wykonane prace będzie naliczona wg stawki
jednostkowej - kwota brutto od momentu przejęcia do momentu pozostawienia
w schronisku wynosić będzie ..................zł (słownie ................................) za jednego psa.
2. Usługa wymieniona w pkt.1 będzie obejmowała transport własnymi środkami,
wyżywienie, opiekę (w tym konsultacje z lekarzem weterynarii) oraz właściwe warunki
utrzymania zwierzęcia.
3. W przypadku wyłapania psa wymagającego interwencji weterynarza - pies zostanie
niezwłocznie przewieziony do Lecznicy dla Zwierząt w Nowym Sączu,
ul. Głowackiego 27.

4. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności wykonania zabiegu
eutanazji i zabieg ten zostanie wykonany jak również w innych przypadkach gdzie nie
będzie zachodzić konieczność transportu psa do schroniska w Nowym Targu - koszt
usługi wyłapania psa będzie wynosił ................ zł brutto (słownie: ....................... złotych).
5. W przypadku interwencji nieskutecznych, gdzie nieskuteczność będzie wynikała
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – koszt jednostkowy interwencji będzie wynosił
.....................................zł brutto (słownie: .................................. złotych).
6. W przypadku wystąpienia trudności z wejściem Wykonawcy na teren gdzie przebywa
bezdomne zwierzę przeznaczone do wyłapania - Wykonawca może żądać pomocy w tym
zakresie od Komendy Straży Miejskiej.
7. W przypadku wystąpienia utrudnień związanych z wyłapywaniem psów na posesji
Wykonawca może wnioskować o dodatkową asystę pracownika Straży Miejskiej.
8. Interwencyjne wyłapywanie psów zleca dyżurny Komendy Straży Miejskiej lub
upoważniony pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Nowym Sączu.
9. Interwencyjne wyłapywanie psów może nastąpić także po bezpośredniej interwencji
mieszkańców miasta Nowego Sącza u Wykonawcy - interwencja taka wymaga
uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
10. Prewencyjne wyłapywanie psów może nastąpić
po wcześniejszym uzgodnieniu
z upoważnionym pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
11. Każdorazowe wyłapanie psa winno być zgłaszane upoważnionemu pracownikowi
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
12. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie:
- potwierdzenie odbioru przez kierownictwo Schroniska dla Bezdomnych Psów w Nowym
Targu ul. Kokoszków 101 przyjęcia psów dostarczonych przez Wykonawcę,
- potwierdzenie przez lekarza weterynarii wykonania zabiegu eutanazji, które to zgłoszenia
będą
spójne z ewidencją zgłoszonych wyłapanych psów prowadzoną przez
upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Nowym Sączu,
- wykaz interwencji nieskutecznych z dokładnym zaznaczeniem terminu interwencji oraz
danymi osoby interweniującej (imię i nazwisko, jednostka, telefon, adres)
13. Należność za wykonaną usługę będzie wynikała z pomnożenia ceny jednostkowej przez
ilość psów wyłapanych lub, w przypadku interwencji nieskutecznych, ilość interwencji.
§5
Wynagrodzenie płatne będzie za miesiące kalendarzowe w terminie 31 dni licząc od daty
przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i sprawdzeniu go przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, którym jest mgr inż. Lech Traciłowski Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Nowym Sączu.
§6
1. Ilość psów wyłapanych i przewiezionych do schroniska w Nowym Targu musi być tak
limitowany aby nie przekroczyć ilości 40 psów jednocześnie przetrzymywanych
w schronisku w Nowym Targu a przywiezionych z terenu miasta Nowego Sącza.
2. Wartość usługi w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. nie może przekroczyć kwoty
............................... zł (słownie: ................................ złotych).

§7
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
wyłapanych psów do czasu przekazania ich do schroniska oraz odpowiedzialność jaka
może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń osób trzecich.
§8
W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań - wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny - Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną
w wysokości 150, 00 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych) za każde nie podjęte zlecenie.
§9
Zamawiający może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez
podawania przyczyn lub bez terminu wypowiedzenia w wypadku gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy
potwierdzonego przez Strony.
§ 11
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.
§ 12
Umowę niniejszą sporządza się w 4-ch egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

