Pszczółki dnia 08.12.2017
RIG.6140.2.2017.JD.2

Zapytanie ofertowe
Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018 w następujących zakresach .
- zapewnienia pomocy i całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które brały udział w zdarzeniach drogowych
mających miejsce na terenie Gminy Pszczółki.
- zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom gospodarskim wyłapywanym na zlecenie
Gminy Pszczółki i przebywających w wybranym gospodarstwie na terenie gm. Pszczółki.
- sterylizacji bezdomnych zwierząt
- usypiania ślepych miotów
- wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska ( odległość ok. 12 km)
Oferent składający ofertę winien:
- posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w leczeniu zwierząt domowych i gospodarskich,
-posiadać zaplecze weterynaryjne przystosowane do świadczenia usług w powyższym zakresie
- posiadać samochód przystosowany do przewozu zwierząt spełniający wymogi wskazane w art. 24 ustawy o Ochronie
Zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 856 z późniejszymi zmianami).
W roku 2017 wykonano następujące ilości usług:
- udzielono pomocy powypadkowej /zdarzenia drogowe/ 30 zwierząt,
- nie odnotowano zdarzeń ze zwierzętami gospodarskimi
- wyłapano i odtransportowano do schroniska 7 bezdomnych zwierząt
- uśpiono 2 ślepe mioty
- nie wykonano zabiegów sterylizacji
Oferowane ceny powinny obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług w tym: koszt opieki pozabiegowej,
koszt uśpienie zwierzęcia, koszt zabrania zwłok w celu utylizacji oraz koszt utylizacji. .
Proszę o złożenie ofert do dnia 20.12.2017r
Wzór formularz ofertowego w załączeniu .

załącznik do zapytania ofertowego

OFERTA
na świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018

Lp

1

Rodzaj usługi weterynaryjnej

cena netto /szt

cena brutto/szt

Pomoc powypadkowa zwierze duże
(pies, sarna, dzik, jeleń,itp)

2

Pomoc powypadkowa zwierze małe
( ptak, kot, lis, jenot itp)

3

Koszt pobytu w lecznicy w tym koszt leczenia i wyżywienia.( za 1 dobę)

4

Sterylizacja kotki

5

Kastracja kota

6

Uśpienie ślepego miotu

7

Wyłapanie i transport do schroniska

Powyższa ceny zawierają wszelkie składniki niezbędne do świadczenia usług w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym
i będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy .

.......................................................
/ podpis i pieczęć oferenta/

Rozdzielnik :
1. Lecznica dla Koni i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 18 83--034 Trąbki Wielkie
2. bip

