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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
na realizację zadania pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
na terenie Gminy Przemków w roku 2022”.
Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
mających miejsce na terenie Gminy Przemków w roku 2022.
a) zakres świadczonych usług dotyczy zwierząt, które uległy wypadkowi i obejmuje udzielenie
pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych zabiegów, a w
razie konieczności bezzwłoczne uśmiercenie i przyjęcie zwłok. W/w usługa musi być wykonywana
w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24- godzinną (również w dni świąteczne)
opiekę weterynaryjną. Podmiot składając ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej
dyspozycyjności tj., po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie działań musi nastąpić niezwłocznie.
W przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, należy sporządzić notatkę
zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres wykonywanych
zabiegów (załącznik nr 3).
Podstawą świadczenia w/w usług jest zgłoszenie telefoniczne przedstawiciela Urzędu Miasta w
Przemkowie, Policji lub Straży Pożarnej.
Zakład leczniczy podejmujący się świadczenia usług weterynaryjnych musi być do tego
odpowiednio
dostosowany, posiadać niezbędną aparaturę i sprzęt, własny środek transportu z
możliwością przewożenia
zwierząt.
b) Ponadto zakres zapytania ofertowego obejmuję:
- sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt dostarczonych z terenu Gminy Przemków.
Gmina Przemków informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe GPI.271.51-1.2021 z dnia
30 grudnia 2021 r., umieszczone na stronie internetowej https://przemkow.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2-narealizacje-zadania-pn-swiadczenie-uslug-weterynaryjnych-w-tym-zapewnienie-calodobowej-opiekiweterynaryjnej-w-przypadkach-zdarzen-drogowych-z-udzialem-zwierzat-na/ , wpłynęła 1 oferta:

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/

Lp.

Nazwa i adres firmy

Łączna cena
jednostkowa
netto [zł]

VAT
[zł]

Łączna cena
jednostkowa
brutto [zł]

Termin
realizacji

1.

Gabinet Weterynaryjny
i DDD Krzysztof Żurawicz
ul. Kominka 2
59-100 Polkowice

9 416,67

753,33

10 170,00

01.01.2022r.
31.12.2022r.

Gwarancja Uwagi

-

Wybrano ofertę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza
cenowo. Wykonawcą została wybrana firma: Gabinet Weterynaryjny i DDD Krzysztof
Żurawicz, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice.
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