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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na realizację zadania pn.  „Przyjmowanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom 
przekazanym z terenu gminy Przemków w roku 2022”.
 
Przedmiotem zamówienia było  świadczenie  usług w zakresie przyjmowania i zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Przemków w roku 2022.
Informacje szczegółowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do przyjęcia, utrzymania i sprawowania
opieki nad zwierzętami dostarczonym przez Zamawiającego, w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt prowadzonym legalnie.
2. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zlecenia pisemnego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz 638) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt(Dz. U. 1998 Nr 116, poz. 753).
4. Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych odławianych w 2022 r. z terenu Gminy 
Przemków – do momentu przekazania ich do adopcji.
5. Objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na:
- zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi
z dostępem do światła dziennego; przestrzeń powinna umożliwić zmianę pozycji ciała, utrzymanie 
pomieszczeń we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym;
- zapewnienie wyżywienia zwierząt;
- zapewnieniu dostępu do wody zdatnej do picia;
- zapewnieniu opieki weterynaryjnej, w tym wykonywanie niezbędnych zabiegów, szczepień, 
podawanie leków;
6. Traktowanie zwierząt dostarczonych do schroniska w sposób humanitarny.
7. Przygotowanie zwierząt do adopcji.
8. Promowanie adopcji zwierząt przebywających w schronisku;
9. Wydawanie zwierząt w ramach adopcji nowym właścicielom oraz wydawanie zwierząt ich 
właścicielom po weryfikacji dokumentów poświadczających dotychczasowe sprawowanie opieki.
10. Udostępnienie dokumentacji zwierząt na żądanie upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, w tym przekazywanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej.

Gmina Przemków informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  GPI.271.49-1.2021 z dnia
20 grudnia 2021  r., umieszczono  na  stronie  internetowej  https://przemkow.pl/zapytanie-ofertowe-na-

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz pod adresem:
https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/

http://www.przemkow.pl/


realizacje-zadania-pn-przyjmowanie-i-zapewnianie-opieki-bezdomnym-zwierzetom-przekazanym-z-terenu-
gminy-przemkow-w-roku-2022/, wpłynęła 1 oferta:

Lp. Nazwa i adres firmy Łączna
cena

jednostkowa 
netto [zł]

VAT
[zł]

Łączna cena
jednostkowa

brutto [zł]

Termin 
realizacji

Gwarancja Uwagi

1. Firma  Handlowo  Usługowa
Mariusz Jurczyk
Strumień - Wierczki 27
42 - 400  Zawiercie

1 700,00 391,00 2 091,00 01.01.2022r.
-

31.12.2022r. 

- -

Wybrano ofertę,  która  spełnia  wszystkie  wymagania Zamawiającego oraz jest  najkorzystniejsza
cenowo.  Wykonawcą  została  wybrana   firma: Firma  Handlowo  Usługowa  Mariusz  Jurczyk,
Strumień - Wierczki 27, 42 - 400  Zawiercie.

Za stępca  B urmis t r za

      Magdalena Kania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz pod adresem:
https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/
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