
 
Przemków, 29 grudnia 2021 r. 

GPI.271.45-3.2021

Gmina Przemków
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
NIP 692-22-67-068, 
Regon 390647624
tel. 076 83 19 210, 
fax 076 83 19 208, 
www.przemkow.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na realizację zadania pn.  „Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Przemków wraz z ich czasowym przetrzymaniem i przetransportowaniem do Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w roku 2022”.
 
Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług  interwencyjnego wyłapywania bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Przemków wraz z ich czasowym przetrzymaniem i przetransportowaniem 
do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2022.
Przedmiotem zapytania było:
a) wyłapywanie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Przemków, czyli takich, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
b) wyłapywanie zwierząt, w sposób humanitarny, przy użyciu urządzeń i środków, które nie będą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia, będzie odbywało się po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego (pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego, przez cały okres trwania umowy włączając dni powszednie i świąteczne.
c) transport odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt samochodem 
dostosowanym do przewożenia zwierząt.
d) w razie potrzeby czasowe przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia w odpowiednich warunkach.

Gmina Przemków informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  GPI.271.45-2.2021  z dnia
27 grudnia 2021  r.,  umieszczono  na  stronie  internetowej  https://przemkow.pl/zapytanie-ofertowe-na-
realizacje-zadania-pn-interwencyjne-wylapywanie-bezdomnych-zwierzat-z-terenu-gminy-przemkow-wraz-
z-ich-czasowym-przetrzymaniem-i-przetransportowaniem-do-schroniska-dla/, wpłynęła 1 oferta:

Lp. Nazwa i adres firmy Cena
jednostkowa

netto [zł]

VAT [zł] Cena
jednostkowa

brutto [zł]

Termin 
realizacji

Gwarancja Uwagi

1. Hotel dla psów                  
i agroturystyka 
w Przemkowie
ul. Szkolna 20k
59 - 170 Przemków

- - 542,20 01.01.2022r.
-

31.12.2022r.

- -

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/


Wybrano ofertę,  która  spełnia  wszystkie  wymagania Zamawiającego oraz jest  najkorzystniejsza
cenowo.  Wykonawcą  została  wybrana   firma: Hotel  dla  psów  i  agroturystyka  w  Przemkowie,
ul. Szkolna 20k, 59 - 170 Przemków.

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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