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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta
I.

II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579).
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Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania usługi:
Tereny miejskie Kędzierzyna-Koźla
Zakres działań realizowanych w ramach zadania jest następujący:
dojazd do miejsca zdarzenia własnym środkiem transportu na zgłoszenie Straży Miejskiej w ciągu
maksymalnie do dwóch godzin od zgłoszenia;
odłowienie dzika do własnej odłowni lub uśpienie zwierzęcia poprzez iniekcję, w tym koszt użytych
środków farmaceutycznych;
przewiezienie zwierzęcia do wybranego przez siebie ośrodka dla dzikich zwierząt, z którego zwierzę
nie zostanie wypuszczone na wolność, w tym koszt przyjęcia i utrzymania zwierzęcia w tym ośrodku
lub;
odstrzelenie dzika i przewiezienie jego zwłok do zakładu utylizacji, w tym koszt utylizacji zwłok
w zakładzie utylizacyjnym lub do punktu skupu dziczyzny,
Warunki dla wykonawcy zadania są następujące:
odłów dzika i przekazanie go do ośrodka dla dzikich zwierząt – bez możliwości wypuszczenia na
wolność - należy udokumentować dokumentem potwierdzającym przyjęcie zwierzęcia do ośrodka dla
dzikich zwierząt;
odstrzał zwierzęcia należy udokumentować dokumentem przyjęciem jego zwłok do zakładu utylizacji
lub punktu skupu dziczyzny;
osoba dokonująca odłowu bądź odstrzału dzików musi być członkiem Polskiego Związku
Łowieckiego i posiadać uprawnienia do wykonywania polowania, a także wymagane prawem
zezwolenia na wykonywanie takich czynności;
wykonanie zadania wymaga od wykonawcy zachowania bezpieczeństwa dla siebie i osób trzecich,
stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, zachowania należytej
staranności oraz posiadania aktualnej wiedzy z zakresu zwierząt wolno żyjących;
wykonawca nie będzie żądał odszkodowania od zlecającego za zdarzenia wynikłe w czasie realizacji
zadania, w tym w czasie transportu zwierząt, a w szczególności poturbowania, pogryzienia,
podrapania oraz zdarzeń losowych wynikających z dojazdu do miejsca zdarzenia i powrotu do
siedziby własnej;
wykonawca odpowiada wobec osób trzecich i ich mienia za szkody wyrządzone przez zwierzęta
podlegające odłowieniu lub odstrzałowi,
odstrzał bądź odłów będzie wykonywany tylko na terenach miejskich (zadanie nie dotyczy terenów
leśnych), a interwencje będą podejmowane tylko na zgłoszenie Straży Miejskiej.

4.

Realizacja zadania dotyczy też dni wolnych od pracy i świątecznych.

5.

Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r.
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Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najniższą cenę ryczałtową brutto za
skuteczny odłów lub odstrzał jednego dzika.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, w tym tylko na odłów lub tylko na odstrzał
dzików - oferta, która nie będzie obejmowała wykonania wszystkich czynności opisanych w pkt. III.
ust. 2, zostanie odrzucona.
Do oferty należy dołączyć:
kopie decyzji i zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
wymaganych przepisami prawa, w tym kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo w Polskim
Związku Łowieckim oraz posiadanie uprawnień do wykonywania polowania;
kopię umowy z zakładem utylizacji na odbiór odpadów – martwych zwierząt;
kopię umowy z ośrodkiem dla dzikich zwierząt, do którego będą przekazywane odłowione dziki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, wyjaśnień dot. złożonej oferty, w tym dostarczenia dokumentów, o których
mowa w pkt. 3 (jeśli takie nie zostaną dołączone do oferty). Niedostarczenie żądanych dokumentów
w terminie do 3 dni będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty i wybraniem kolejnej oferty
najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

V.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na załączonym
formularzu oferty – ryczałtowo za skuteczny odłów lub odstrzał jednego dzika (cena dotyczy
zarówno odłowu jak i odstrzału).
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na
zakres koniecznych do wykonania czynności w trakcie realizacji zdania i dotyczy jednego zwierzęcia.
3. Kryterium oceny ofert - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena ryczałtowa
brutto.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VI.

Informacje o formalnościach.
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
2. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na
to zadanie, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentem, który zaproponuje najniższą
cenę.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie faktura wraz z protokołem odbioru
prac przez Zamawiającego oraz dokumentami potwierdzającymi przekazanie zwierzęcia do ośrodka
dla dzikich zwierząt lub jego zwłok do zakładu utylizacji lub punktu skupu dziczyzny.
6. Gmina uzyska we własnym zakresie zezwolenie Sejmiku Województwa Opolskiego na odłów
i odstrzał dzików.
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VII.

Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
Sabina Podcerkiewny
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tel. 77 / 40 50 376
sabina.podcerkiewny@kedzierzynkozle.pl

VIII.

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32 (pok. 139) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na odłów lub odstrzał
dzików z terenów miasta”, w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku do godz. 1100. Za datę
złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się
w dniu jak wyżej, o godz. 1115 w pokoju Nr 427.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

załącznik:
druk formularza oferty

1.

Do wiadomości:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
(z prośbą o powiadomienie potencjalnie zainteresowanych osób będących członkami Polskiego Związku
Łowieckiego i posiadających uprawnienia do wykonywania polowania)
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