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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 420886-2014 z dnia 2014-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami
pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt
wszystkich wyłapanych...
Termin składania ofert: 2015-01-07

Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 31550 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 420886 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks
95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz
opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz, które obejmują: 1) przejęcie oraz
przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Międzyrzecz, aktualnie
znajdujących się w oddziałach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki - 31 sztuk. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin
od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt,
prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór
wyłapanych zwierząt, 3) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w
przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, 4) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco
Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym, 5) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu
zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią. Informację należy sporządzić w formie
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umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im
wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), 7) usypianie
ślepych miotów, 8) poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt, 9) informowanie Zamawiającego o
każdym przypadku odejścia zwierzęcia (oddania do adopcji, padnięcia, uśpienia). 2. Wykonawca zobowiązuje się
realizować zadania z należytą starannością, posługiwać się przy wyłapywaniu atestowanymi środkami i
urządzeniami oraz stosować środki transportu dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. 3.
Wykonawca odłowione zwierzęta będzie przewoził do miejsca czasowego ich przetrzymywania które zostało
zatwierdzone przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Vet-ZOO Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153833,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 145000,00
Oferta z najniższą ceną: 145000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145000,00
Waluta: PLN.
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