
 

 

 

 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 

sekretariat@poczta.lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

 

 

Łomianki, 14 grudnia 2021 r. 

ROŚ.7031.43.2021 

 
Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w przedmiocie 
zamówienia: Odławianie  i transport bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy 

Łomianki oraz zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt w 2022 r. 

 

I. Zamawiający:  
Gmina Łomianki 
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki  
NIP:118-17-68-394 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania Ustawy prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Humanitarne wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu 
gminy Łomianki i przewożenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie 
ul. Paluch 2. 

2. Zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu 
Gminy Łomianki (w tym zwierzętom gospodarskim) w przypadku gdy: 

a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych; 
b) zostały w inny sposób okaleczone; 
c) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść 

obserwację (badanie w kierunku wścieklizny) z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego o  wyniku obserwacji. 

3. Niezwłocznych interwencji weterynaryjnych, tj. wyłapywanie zwierząt - po przyjęciu 
zgłoszenia od Zamawiającego tj. upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, funkcjonariusza Straży Miejskiej w Łomiankach lub Policji - nie później 
niż w okresie 1-4 godzin od zgłoszenia, a w przypadku zdarzeń drogowych 
natychmiast w okresie od 1 godziny po otrzymaniu zgłoszenia. 

4. W przypadku zdarzeń drogowych konieczne jest zapewnienie opieki weterynaryjnej 
zwierzęciu, które uległo wypadkowi. 
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5. Pozostawanie w stałej, całodobowej gotowości do interwencji weterynaryjnej, 
o której mowa w pkt.3 powyżej, czyli przyjmowania zgłoszeń (oraz ich realizacji) od  
Zamawiającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji 
zamówienia, szczególnie w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

6. Wyłapywanie zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu i stosowania środków 
nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia przez 
osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie. 

7. Transportowanie zwierząt przystosowanym i specjalistycznym pojazdem, w sposób 
nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadający cierpień. 

8. Udzielenie pierwszej pomocy zwierzętom gospodarskim biorącym udział 
w zdarzeniach drogowych. 

9. W przypadku potrzeby odłowienie zwierzęcia gospodarskiego - posiadanie 
niezbędnych środków umożliwiających realizację zadania (w celu 
przetransportowania zwierzęcia gospodarskiego do wskazanego gospodarstwa 
rolnego). 

10. Udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej przyjętym bezdomnym chorym lub z wypadku 
drogowego zwierzętom rokującym nadzieję na wyzdrowienie, (po udzieleniu 
pierwszej pomocy transport zwierzęcia do Schroniska w Warszawie, ul. Paluch 2). 

11. Posiadanie wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia oraz mogącej 
przeprowadzać operacje i zabiegi weterynaryjne. 

12. Udokumentowanie, notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii (którą należy 
dołączyć do zestawienia każdego przypadku eutanazji). 

13. Utylizację odpadów weterynaryjnych (Wykonawca musi posiadać podpisaną umowę 
z firmą odbierającą odpady weterynaryjne). 

14. Obligatoryjnego, niezwłocznego zrobienia fotografii zwierzęciu złapanemu. Fotografia 
powinna być zrobiona z dokładną datą i godziną interwencji umieszczoną na 
fotografii (z tzw. „datownikiem”). Fotografia powinna być kolorowa. 

15. Przedkładanie raz na miesiąc, razem fakturą/notą zbiorczej informacji zawierającej 
dane o zwierzętach wyłapanych w danym miesiącu (data, miejsce odłowienia, rodzaj 
zwierzęcia, gdzie aktualnie się znajduje, itp.). Przedkładanie zrobionych zdjęć 
odłowionych zwierząt. 

16. Przedkładanie informacji w przeciągu 3-5 dni od zdarzenia o zwierzętach, które 
zostały odłowione i oddane właścicielom. Informacja obejmuje dane adresowe 
właściciela zwierzęcia, opis zwierzęcia, data przekazania właścicielowi, itp.  

17. Posiadanie przez cały okres zamówienia zezwolenia na transport dla zwierząt oraz 
innych pozwoleń na odławianie zwierząt. 

18. Wykonawca wykona prace objęte niniejszym zamówieniem siłami własnymi lub przez 
zlecenie ich podwykonawcy. Nie zmienia to zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jak 
za działania własne (np. przy zdarzeniach komunikacyjnych niezbędna jest 
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współpraca z gabinetem weterynaryjnym mogącym udzielić pomocy medycznej 
zwierzęciu). 

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody lub 
zdarzenia losowe (pogryzienia i inne) poniesione przez Wykonawcę i osoby postronne 
w trakcie podejmowanych interwencji. 

20. Posiadanie przez cały okres obowiązania Umowy niezbędnych zezwoleń na 
prowadzenie czynności objętych przedmiotem Umowy. 

21. Współpracy z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na 
terenie Gminy Łomianki. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020, poz. 638 z późn. zm.), oraz 
w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w  sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 
1998, Nr 116, poz.753). 

23. Zamawiający przewiduje odłowienie około 35 psów oraz około 20 kotów 
pochodzących z terenu gminy Łomianki, ponadto: 

– uśpienie ślepego miotu psów - 1 szt., 
– uśpienie ślepego miotu kotów - 1 szt., 
– uśpienie psa nieuleczalnie chorego lub z wypadku - 2 szt., 
– uśpienie kota nieuleczalnie chorego lub z wypadku - 2 szt., 
– udzielenie pierwszej pomocy zwierzętom gospodarskim biorącym udział 

w zdarzeniu drogowym - 1 szt., 
– czasowa opieka psa - 2 szt., 
– czasowa opieka kota - 2 szt.,  

są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie. 
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zleconych prac. W imieniu 

Zamawiającego kontrole prac wykonywał będzie pracownik Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach. 

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych wyjaśnień Wykonawcy 
w związku ze złożoną ofertą. 

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn 
w okresie 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia na adres Wykonawcy. 

27. Termin realizacji Zamówienia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
 
II. Warunki udziału. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki 
dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

2. Wykonawca załączy do oferty aktualną Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii 
dopuszczającą środki  transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia 
bezdomnych  zwierząt na co najmniej 1 samochód – kopia dokumentu poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Aktualne zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta 
środkami transportu drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, 
która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności 
w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. 2007 r., Nr 98, poz. 6541) – kopia 
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca załączy do oferty informacje o lekarzu weterynarii lub o gabinecie 
weterynaryjnym, który będzie świadczył usługi związane z przedmiotem umowy 
(dane adresowe, weterynaryjny numer identyfikacyjny). 

5. Lekarz weterynarii/gabinet weterynaryjny powinien znajdować się na terenie gminy 
Łomianki lub w obrębie 60 km od granic Gminy Łomianki - czas dojazdu w przypadku 
zdarzeń drogowych wynosi 1 godzinę. 

6. Wykonawca wyraża zgodę, że zapoznał się ze wzorem umowy i zobowiązuje się 
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez 
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

7. W razie wyboru przez Zamawiającego Wykonawca zgadza się przesłać dokumenty 
rejestrowe firmy. 

 

III. Wykonawca 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie, złożyła ofertę. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli 
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców Wykonawcy 
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy 
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ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wszelkie 
wymagania dotyczące złożenia dokumentów i oświadczeń winny być wypełnione 
przez pełnomocnika. 

5. W formularzu ofertowym należy wymienić pełną nazwę wykonawcy. 
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. 
 

IV. Tryb oceny i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Kryterium oceny ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny 
ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
 
Cena - 90% wg następujących wagi % -- P cena - maks. 90 pkt. 
 

Lp. Nazwa czynności  Jednostka 
miary 

Wagi % 

1 Odłowienie psa szt. 18 

2 Transport psa do schroniska dla zwierząt szt.  
18 

3 Odłowienie kota szt. 
10 

4 Transport kota do schroniska dla 
zwierząt 

szt. 
10 

5 Odłowienie i udzielenie pomocy 
lekarskiej psu poszkodowanemu w 
wypadku drogowym rokującego na 
wyzdrowienie, transport do schroniska 

szt. 
7 

6 Odłowienie i udzielenie pomocy 
lekarskiej kotu poszkodowanemu w 
wypadku drogowym rokującego na 
wyzdrowienie, transport do schroniska 

szt. 
7 

7 Uśpienie ślepego miotu psów wraz z 
dojazdem i utylizacją zwłok 

szt. 
3 

8 Uśpienie ślepego miotu kotów wraz z 
dojazdem i utylizacją zwłok 

szt. 
3 

9 Uśpienie psa - nieuleczalnie chorego z 
wypadku wraz z dojazdem i utylizacją  

szt. 
3 

10 Uśpienie kota - nieuleczalnie chorego z 
wypadku wraz z dojazdem i utylizacją  

szt. 
3 
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11 Udzielenie pomocy weterynaryjnej 
zwierzętom gospodarskim biorącym 
udział w zdarzeniach drogowych, 
transport do wskazanego miejsca 

szt. 
2 

12 Uśpienie zwierząt gospodarskich 
biorących udział w zdarzeniach 
drogowych, nie rokujących na 
wyzdrowienie, utylizacja zwłok 

szt. 
2 

13 Czasowa opieka nad psem, 
przetrzymywanie zwierzęcia np. w 
hoteliku (cena za 1 dobę) 

szt. 
2 

14 Czasowa opieka nad kotem, 
przetrzymywanie zwierzęcia np. w 
hoteliku (cena za 1 dobę) 

szt. 
2 

Czas dojazdu -- P czas - maks. 10 pkt. 

– 10 pkt. - czas dojazdu do 1 godz. 
–  8  pkt. - czas dojazdu do 1- 2 godz. 
–  6 pkt. - czas dojazdu do  2- 3 godz. 
–  4 pkt. - czas dojazdu do  3- 4 godz. 
–  0 pkt. - czas dojazdu powyżej 4 godz*. 

 
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

a) Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym 
wzorem 

P = Pcena + Pczas 
Gdzie: 

 P - łączna liczba punktów 
 Pcena - liczba punktów w kryterium - cena  
 P1 - liczba punktów w kryterium - odłowienie psa, 
         Najniższa cena/ cena oferty badanej x 36% x 100 pkt. 
 P2 - liczba punktów w kryterium - odłowienie kota, 
         Najniższa cena/ cena oferty badanej x 20% x 100 pkt. 
 ………….. 

P10 - Uśpienie zwierząt gospodarskich biorących udział w zdarzeniach drogowych 
          Najniższa cena/ cena oferty badanej x 2% x 100 pkt. 
 

P czas -liczba punktów w kryterium czasu dojazdu 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która za wszystkie kryteria łącznie otrzyma 
najwyższą liczbę punktów. 
*- w przypadku czasu dojazdu powyżej 4 godz. Punktacja wynosi 0 punktów i oferta nie 
będzie rozpatrywana. 



 

 

 

 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 

sekretariat@poczta.lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

 

 
V. Pozostałe informacje 

1. Sposób przygotowania ofert 

 

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 - Formularz  
ofertowy; 

b) cena zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia; 
c) zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności  

świadczonych przez okres obowiązywania i na warunkach określonych w ofercie; 
d) ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy; 
e) ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
f) rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN; 
g) należy podać cenę netto i brutto za realizację usługi; 

h) określenie stawki podatku VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  
 
Ofertę elektroniczną (skan podpisanej oferty) proszę przesłać na adres: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 

12.00. 
 
W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożony kosztorys ofertowy będzie stanowił 
integralną część umowy (wzór umowy - załącznik nr 1) podpisanej między Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
 

2. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez 
Zamawiającego.  

3. Informacje dodatkowe: 

a) Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 
b) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego 

przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożonej po 
terminie obciążają Wykonawcę. 

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, czyli uzyska najwyższą liczbę punktów. 

d) Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu 
postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie wysłana do 
Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia bez 
podania przyczyn, w tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy 
oczywistych pomyłek pisarskich. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie 
bez podawania przyczyn. 
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g) Zamawiający zastrzega prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości 
finansowe Zamawiającego. 

h) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

i) W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, 
umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród 
pozostałych jest najkorzystniejsza. 

 
4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:  

Piotr Kaczmarczyk, tel. 22 768 62 08,  666 834 568, e-mail: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomiaki.pl  

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wzór umowy. 
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