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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszam do zto2enia oferty na wykonanie ustugi, o warto6ci zam6wienia powy2ej 10 000 zt
netto do kwoty mnie.iszej nii 130 000 ztotych netto

1. Opis przedmiotu zam6wienia:

1)

2)

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug zwiQzanych z zapewnieniem opieki
nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzqtami gospodarskimi
na terenie miasta Blategostoku.
Zakres zam6wienia obejmuje:
a) gotowo3i do zapewnienia mie.jsca i opieki zwierzqtom gospodarskim, w tym
zapewnienie transportu;
b) przyjmowanie bezdomnych zwierzqt gospodarskich, kt6re utraciiy tymczasowo
lub trwale wta(ciciela;
przetrzymywanie i umieszczanie zwierzqt gospodarskich w miejscu i warunkach
bytowania wla3ciwych ze wzglqdu na gatunek zwierzqcia;
d) zapewnienie odpowiedniej opieki i karmienia gwarantujacych dobrq kondycjq

c)
i

zdrowotnoii

zwierzEq
zapewnienie opieki weterynaryjnej i niezbqdnego leczenia przekazanych pod
opiekq bezdomnych zwierzEt gospodarskich;
zapewnienie humanitarnego traktowania przyjqtych zwierzEt.
Wykonawca zapewnia realizacjq ustug okre6lonych w ppkt 2 catodobowo, w dni
robocze oraz wolne od pracy iSwiqteczne.
Zwierzqta gospodarskie bedq trafiaty pod opiekq Wykonawcy w wyniku interwencji
Stra2y Miejskiej, Policji, organizacji pozarzqdowych, kt6rych statutowym celem jest
ochrona zwierzAt na podstawie ustawy z dnia 21. sierpnia t99-7 r. o ochronie zwierzat
(Dz. U. z 2022 r. poz.572).
gospodarstwie rolnym ka2dorazowo zostanie
Fakt umieszczenia zwierzqcia
potwierdzony protokoiem podpisanym przez Zamawiajqcego i Wykonawcq.
Podczas realizacji zam6wienia, Wykonawca winien zachowai pelnq dyspozycyjnoii
ramach posiadanych 5rodk6w priorytetowo traktowai zadania zwiqzane
zastrze2eniem,
interwencjami podejmowanymi pruez stu2by mie.jskie,
jest
w stanie wykonai
i2 w sytuacjach z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy gdy nie
podejmie
go
po
przyczyny.
niezwlocznie
zadania
sig
ustaniu
Na czas obowiqzywania umowy Wykonawca przyjmuje
siebie pelnq
odpowiedzialnoii za skutki i nastQpstwa zdarzerl wyniklych w skutek niewykonania lub
nienale2ytego wykonania postanowie6 umowy, jak rdwnie2 za stosowanie wladciwych
metod oraz 6rodk6w obstugi pielqgnacji zwierzEt (z wylqczeniem uslug
weterynaryjnych).
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f)

3)
4)

5)
6)

7)

w

w
z

i

z

na

i

8)

W ramach realizacji zam6wienia Wykonawca ma obowiqzek:
zapewnienia zwierzqtom odpowiednich warunkdw lokalowych;
utrzymywania zwierzAt we wta(ciwych warunkach zooh igien icznych;
protokolarnego przejQcia i transportu w terminie do dnia 1 $udnia ZO22 r.
zwierzQt z miejsca ich przetrzymywania zapewnianego przed podmiot realizujqcy
uslugq tl. z gospodarstwa rolnego zlokalizowanego pod adresem Borsuk6wka 51
(gmina Dobrzyniewo Du2e);
protokolarne przekazanie pozostajacych pod opiekq zwierzqt wedtug stanu na
ostatni dzied obowiqzywania niniejszej umowy podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiajqcego;
zapewnienie bezpieczedstwa zwierzqtom;
niezwlocznego informowania Zamawia.jqcego o padniqciach, u3pieniach oraz
innych zda rzeniach losowych;
prowadzeniadokumentacjizwierzEt;
zapewnienia opieki weterynaryjnej, wykonywania niezbqdnych zabieg6w oraz
prowadzenia stalego nadzoru weterynaryjnego;
zapewnienia fachowej opieki gwarantujEcej dobra kondycjq i zdrowotnojc
zwierzQt, w tym zapewnienia wta(ciwego 2ywienia zwierzat pomieszczei
dla zwierzqt;
pozostawania tymczasowym opiekunem zwierzQt po uptywie 14 dni od dnia
umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym w przypadku braku mo2liwojci ustalenia
wlaiciciela
przekazywania zwierzqt uprawnionym podmiotom
do u boju/utylizacji w przypadku wskazad medycznych Iub padnigcia;
podjqcia interwencji niezwlocznie, w czasie do jednej godziny od momentu
otrzymania zgloszenia od uprawnionych podmiot6w.
O zam6wienie mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:
Wyka2q i2 prowadzE gospodarstwo rolne iposiadajq nadany numer identyfikacyjny
gospodarstwa rolnego/zostali wpisani do ewidencji producent6w na podstawie ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producent6w, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk6w o przyznanie platno6ci (Dz. U. z 2022 r.
poz. 203 ze zm.).
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Kod CPV 85200000-1 Ustugi weterynaryjne

98390000-3 lnne uslugi
2. Termin realizacji zam6wienia:od dnia 01.12.2022 r. do dnia 3O.L1.2O24 r.
3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto.
1) Za ofertq najkorzystn iejszq uznana zostanie oferta z najni2szq cenq ofertowq brutto
(coF);

2)

Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo2q oferty o takiej same.j cenie - Zamawiajqcy wezwle tych Wykonawc6w do zloienia

dodatkowych ofert cenowych;
Wykonawcy, skladajQc oferty dodatkowe, nie mogQ oferowai cen wy2szych ni2
zaoferowane w uprzednio zto2onych przez nich ofertach.
4. Warunki udzialu:

3)

1) Z

postqpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcq
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziala n ia wspieraniu agresji na Ukrainq oraz

stu2qcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. z ZO22 r. poz. 935).

5. Dokumenty wymagane w ofercie:
)

1)

formulaz ofertowy

-

zawierajqcy cenq ofertowE brutto za realizacjq zam6wienia
uwzglqdniajqcq nale2ny podatek VAT (zaiqcznik nr 1do ogloszenia o zam6wieniu);
petnomocnictwo - je2eli ofertq podpisuje petnomocnik, a petnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych;
dokumenty potwierdzajQce spelnianie warunk6w udzialu (je\eli dotyczy):
inne dokumenty (je2eli dotyczy)- zaiwiadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym
gospodarstwa rolnego/decyzja o wpisaniu do ewidencji producent6w na podstawie
z dnia 18 grudnia 2013 r. o krajowym systemie ewidencji producent6w, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk6w o przyznanie platno6ci lDz. U. z 2022 r.
poz. 203 ze zm.).
6. Oferta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowa2nionq
do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz.
7. Ofertq sporzqdza siq w formie elektronicznei (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznei opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (podpisane.j kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzone.i podplsem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.

2l

3)
4l

8, Ofertq nale2y przestai pocztq elektronicznq na adres: dgk@um.bialystok. pl do
U./fi/e.A,U.. r. do godz.3.:0O

9.

dnia

Wykonawca mo2e ztoiyi tylko jednq ofertg.
10. Zamawiajqcy po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiajqcego
w Biuletynie lnformacji Pubiicznej informacjq o zlo2onych ofertach zawierajEcq nazwy
albo imiona inazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej
albo miejsca zamieszkania Wykonawc6w, ktdrych oferty zostaty otwarte oraz ceny
zawa rte w ofertach.
11. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo(i przeprowadzenia negoc.jacji z Wykonawcq, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystnie.jsza.
12. Osobq do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Pani El2bieta Baziuta: 15-021 Bialystok, ul. Kamienna 17, pok, nr 213, tel. 85 869 6521,
e- mail: e.baziuta@um.bialystok.pl;
13. Zamawiajqcy odrzuci ofertg w okolicznoiciach okre6lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Biatystok zam6wied publicznych o warto3ci mnie.jszej ni2 kwota
130 000 zlotych netto z zastrze2eniem pkt 15).
14. Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyja(nieri
dotyczqcych oferty. W przypadku niekompletno6ci dokument6w wymaganych w ofercie,
Zamawiajqcy mo2e wezwai do ich uzupetnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej,
wezwie do ich uzupetn ienia.
15. Zamawiajqcy poprawi w trejci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe ipisarskie;
2) inne omytki polegajqce na niezgodno(ci oferty z trejcia zapytania ofertowego
lub ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treici, jeiell
Wykonawca wyrazi zgodq na ich poprawienie;
- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostata poprawiona.
1"6. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty Wykonawcy, kt6ry spetnia wszystkie wymagania
okrejlone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrze2eniem
pkt 17).
17. W uzasadnionych okoliczno(clach Zamawiajqcy uniewaini postqpowanie.

18. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiajqcy mo2e wybrai ofertq
najkorzystniejszq spo616d ofert pozostalych
postqpowaniu, albo uniewa2nii
postqpowanie.
19. lnformacjq o wyniku postQpowania Zamawiajqcy opublikuje na stronie internetowej
Zamawiajqcego w Biu letynie Informacji Publicznej,
20, Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wybranemu Wykonawcy na warunkach okredlonych
w projekcie umowy (Zalqcznik nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu).
21, W sprawach n ieuregulowa nych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie majq zapisy
Regulaminu udzielania zam6wied publicznych, o warto6ci mniejszej nii kwota 130 OOO
ztotych netto stanowiacy zalqcznik Nr L do zarzqdzenia Nr 532/22 prezydenta Miasta
Biategostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (obowiqzujqca klauzula RODO):
Zgodnie z art. 13 i 74 rozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2}1,6/6tg
dnia 27 kwietnia 2076
w sprawie ochrony os6b fizycznych zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE 1119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2078., str.2, sprost. Dz. Urz. UE
L7 4 s.35 z 2021, r), zwanego RODO, informujq,2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent l\,4iasta Biategostoku, Urzqd Miejski
w Bialymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Pa6stwo kontaktowai siq
z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Stonimska 1,
15-950 Bialystok, tel, 85 879 '/9 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawi€ art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zio2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1
lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny
.jakoiciowej oferty np. kwalifikacle i do(wiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq byi ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostqp do informacji publicznel), a tak2e podmiotom przetwarzajqcym dane
na podstawie zawartych um6w powiqzanych przedmiotem niniejszego
postqpowaniaj administrator w granicach przepisow prawa zapewni poszanowanie
prywatno6ci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
a\ Wzez okres 5 lat liczonych od ko6ca roku, w kt6rym postepowanie zostanie
zakoflczone
w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie
zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreilonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreilonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okreSlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre(lonych w art. 18
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RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre6lonych w art. 20 RODO.

4

7)
8)

9)

Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem
oferty za niewa2nq, mo2e uniemo2liwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zdolno(ci Wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postqpowania lub
odrzucenie.iego ofertyj
Dane osobowe nie bgdq podlegaty za utomatyzowa nem u podejmowaniu decyz.ii,
w tym profilowaniu.

w(p od p i s Kie row ni ko Zo m ow ioj qce g o/jego
Zoste pcy/Se kreto rzo/osoby u p ow o 2n i on ej )

Talqczniki:
Zalqcznik nr 1- Formularz ofertowy;
Zalqcznik nr 2 - Projekt umowy.
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