Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania „Obsługa weterynaryjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Radomsku przy ul. Spacerowej 118 w roku 2018”

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko

OFERENT:
.......................................................................................................................................................
(nazwa oferenta)

.......................................................................................................................................................
(adres)

.......................................................................................................................................................
(telefon, e-mail)

.......................................................................................................................................................
(osoba upoważniona do kontaktów)

1. W związku z postępowaniem przetargowym na „Obsługę weterynaryjną Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Radomsku przy ul. Spacerowej 118, będącego w administracji
Zamawiającego oferujemy wykonanie czynności za wynagrodzeniem w kwocie:

Orientacyjna
ilość usług

Rodzaj usługi
Szczepienie przeciwko wściekliźnie psów
i kotów *
Inne szczepienia (parwowiroza, nosówka
etc.) psów i kotów *

410
520

Sterylizacja suk *
do 15 kg

40

powyżej 15 kg

15

Cena
jednostkowa
netto zł

Wartość zł
(ilość usług x
cena jedn.
netto)

Kastracja psów *
do 15 kg

50

powyżej 15 kg

30

Kastracja i sterylizacja kotów i kotek *

50

Operacja na jamie brzusznej *

10

Operacja kostna *

5

Szycie skóry w narkozie wskutek urazów,
pogryzień itp.*

10

Eutanazje*

65

Elektroniczne znakowanie zwierząt*

450
Razem zł

*) ceny usług obejmują wykorzystane materiały weterynaryjne
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnych usług.
2. Wykonywanie następujących czynności:
- leczenie i udzielanie pomocy ambulatoryjnej
- prowadzenie weterynaryjnej dokumentacji (również elektronicznej) zwierząt oraz rejestru
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz.U. Nr 158, poz. 1657);
- udzielanie fachowych porad w zakresie prowadzenia schroniska;
- przeprowadzanie podstawowych zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych
i deratyzacyjnych;
- udzielanie pomocy przy odławianiu zwierząt z terenu miasta Radomska i gmin, z którymi
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada zawarte umowy o współpracy
oferujemy za wynagrodzeniem w zryczałtowanej kwocie …………………. zł netto za cały okres
trwania umowy, czyli …………………. zł netto/miesiąc.
Koszty zakupu pozostałych materiałów medycznych (niezwiązanych z czynnościami wymienionymi
w pkt. 1) będą zatwierdzane i rozliczane przez Zamawiającego w oparciu o przedstawione przez
Zleceniobiorcę faktury zakupu.

UWAGA!
Zleceniobiorca poda wszystkie ceny jednostkowe usług jak i ogólną wartość zamówienia netto (ilość
przewidywanych usług x cena jednostkowa) oraz kwotę wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu
wykonywania usług określonych w pkt. 2. Wartości te będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że podane w formularzu cenowym ceny nie będą podlegać zmianie w okresie
trwania umowy.
4. Informujemy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia. Do warunków zamówienia nie
wnosimy zastrzeżeń oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.
5. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
6. Oświadczamy, że formularz umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.......................................
(miejscowość i data)

...............................................
(podpis oferenta)

