GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa

Widawa, dnia 26 listopada 2021 r.

RIK.6140.2.2021.EC
Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza
od kwoty 130 000,00 złotych netto

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
NIP: 831-15-69-344;
REGON: 730934571
Tel. 43/ 672-10-34;
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.bip.widawa.pl
(zakładka zapytanie ofertowe)
e-mail: poczta@widawa.pl
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 poz. 1129 t. jedn. Ze zm.), właściwe dla zamówień publicznych, których wartość jest
mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych netto, zgodnie z Regulaminem udzielania w Urzędzie
Gminy Widawa zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00
złotych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 162/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 30 grudnia
2020 r. Wobec powyższego zapraszam do złożenia oferty na wyłapywanie i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Widawa.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Widawa w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Widawa przy użyciu urządzeń i
środków, dopuszczonych do obrotu prawnego, o ile przepisy wymagają takiego dopuszczenia,
które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia,
b) transportowanie zwierząt do schroniska środkami transportu zapewnionymi przez
Wykonawcę w sposób humanitarny, niepowodujący cierpień zwierząt oraz zgodnie z

właściwymi przepisami,
c) zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku w odpowiednich warunkach,
zabezpieczających przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg,
słońce, wiatr, zapewniających odpowiednie oświetlenie i oddzielenie zwierząt agresywnych od
zwierząt nieprzejawiających takich cech,
d) wyżywienie bezdomnych zwierząt przywiezionych z terenu gminy Widawa, w sposób
polegający na dostarczeniu im codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która
będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
e) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi:
- 15-dniowa kwarantanna,
- odrobaczanie,
- szczepienie,
- leczenie,
- po odłowieniu zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest założyć mu kartę, w której
umieszcza zdjęcie danego psa, numer identyfikacyjny, numer mikroprocesora, datę
kwarantanny, opis zwierzęcia (w tym uwagi do stanu zwierzęcia w dniu przyjęcia, datę
kastracji/sterylizacji plus przesłanie skanu karty na adres mailowy),
- znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora oraz wprowadzanie danych do
ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej czipowania zwierząt, usypianie ślepych miotów
bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjna kastracja/sterylizacja,
- w drastycznych beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia,
f) umieszczanie na stronie internetowej adresu schroniska i aktualizowanie listy wszystkich
odłowionych zwierząt z terenu gminy Widawa,
g) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Widawa,
przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte
warunki utrzymania, w tym:
- zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem
zwierzęcia odłowionego na terenie gminy Widawa,
- sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
- oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do
adopcji zwierząt – (1 egz. Zawartej umowy adopcyjnej należy dostarczyć Zamawiającemu),
- zwrotu zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po
udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia,
h) prowadzenie ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym i zdjęciem oraz przekazywanie
jej na bieżąco przynajmniej raz w miesiącu Zamawiającemu,
i) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Widawa po zgłoszeniu przez pracownika
Urzędu Gminy Widawa wraz z ich transportem. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
do odławiania niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin licząc od godziny
zgłoszenia przez Zamawiającego,
j) współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Widawa.
k) w przypadku odłowienia i odbioru matki z młodymi, koszty dojazdu i odłowienia będą
liczone jak dla 2 szt. bez względu na ilość młodych,
l) Wykonawca przejmie w opiekę psy odłowione z terenu Gminy Widawa w latach 2008-2021
przebywające w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku z
siedzibą w Wojtyszkach, w ilości 18 szt., będące własnością gminy Widawa. Zamawiający
zastrzega, że ilość psów do przyjęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej

ilości psów przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Koszty transportu zwierząt do siedziby
Wykonawcy ponosi Wykonawca.
3. Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi 5 szt./rok. Zamawiający
zastrzega sobie, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i
będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zwierząt.
1) Zamawiający w całym okresie realizacji umowy jest upoważniony w szczególności do
przeprowadzania kontroli miejsca przetrzymywania zwierząt oraz całej dokumentacji
dotyczącej zwierząt odłowionych z terenu gminy Widawa znajdujących się pod opieką
Wykonawcy bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli.
2) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w
przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie.
3) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przestrzegania przepisów prawa ujętych w:
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
- właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie w/w ustaw.
b) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy,
c) powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do
tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający
bezpieczeństwo,
d) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
4) Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe w związku z wykonywaniem umowy
odpowiada Wykonawca.
5) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie
wykonywania umowy.
6) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców
uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania
lub zaniechania własne.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki
w zakresie:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
a),,,posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt. 4

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.
888 z późn. zm.),
b) aktualne zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla
Wykonawcy wydane w formie decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w
zakresie gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421).
2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej:
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:
Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi dysponować sprzętem i urządzeniami
niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:
- atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt – co najmniej dwoma
chwytakami, jednym aplikatorem pneumatycznym, jedną klatką żywołapką,
- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt wyposażonym w
klatkę do transportu zwierząt.
Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wymaganym terminie następujące dokumenty:
e) Oferta:

Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z
późn. zm.),
b) aktualne zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla
Wykonawcy wydane w formie decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w
zakresie gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421),
3) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami
wg załącznika nr 2 do zapytania cenowego.
4) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykonawca może zaniechać złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 4 pod warunkiem
wskazania dostępności dokumentów o których mowa w pkt. 4 w formie elektronicznej pod
określonym adresem.
Kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto – 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, której cena brutto będzie najniższa.
Forma i termin płatności:
1. Wynagrodzenie za realizację usług wypłacane będzie Wykonawcy za każdy miesiąc trwania
umowy z dołu, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w umowie, w terminie
30 dni od daty poprawnie otrzymanej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT spowoduje ponowne ustalenie Wykonawcy 30 –
dniowego terminu płatności, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
3) Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę / osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
4) Oferta musi być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, albo zaparafowana wraz z
pieczątką imienną tak, aby można było stwierdzić tożsamość osoby podpisującej ofertę.
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty wystawione przez osoby do tego upoważnione – o ile
nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty – powinno zostać dołączone do
oferty
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
6) Oferta musi zawierać:
a) formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
888 z późn. zm.),
c) aktualne zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla
Wykonawcy wydane w formie decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w
zakresie gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami wg załącznika nr 2 do zapytania cenowego
e) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy składać listownie, drogą elektroniczną na adres poczta@widawa.pl lub
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa. Ofertę
należy zatytułować:

„Oferta na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Widawa.”
Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2021 r. o godzinie 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 12:30
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego
Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą otwierane i rozpatrywane przez
Zamawiającego.
Informacji nt. zamówienia udziela Pani Elżbieta Czapińska tel. 43 672 10 34 wew.56
Postanowienia końcowe:
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień lub do uzupełnienia oferty
we wskazanym przez siebie terminie.
Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca będzie obowiązany do uzupełnienia
dokumentów poprzez przedłożenie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Widawa na podstawie art.
7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z póź zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Załączniki:
1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 2 do zapytania cenowego).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od
kwoty 130 000,00 złotych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Rynek Kościuszki 10, 98170, tel. 43 672 10 34 – reprezentowana przez Wójta Gminy Widawa, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl
lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania nr RIK.6140.2.2021.EC.o udzielenie zamówienia na
zadanie pn.”wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Widawa”, których łączna wartość jest mniejsza od kwoty
130 000,00 złotych, zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub
przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość
tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w
związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli
podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość
udzielenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 RODO.

1

Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

