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Łomianki, 13 grudnia 2021 r. 

ROŚ.7031.40.2021 

 

Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi 
w przedmiocie zamówienia: " Wykonanie zabiegów leczenia,  kastracji i sterylizacji kotów 

wolno żyjących z terenu gminy Łomianki 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: 
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  

a) Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, tj. leczenie,  kastracja i sterylizacja kotów 
wolno żyjących z terenu gminy Łomianki oraz każdorazowe wszczepienie podskórne 
mikroprocesora nowo przyjętemu zwierzęciu - kotu  w przypadku jego barku 
i wprowadzenie na bieżąco do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, 
mikroprocesor zostanie dostarczony przez Gminę Łomianki.  

 

Lp.  Nazwa zabiegu Jednostka 
miary 

Liczba przewidywanych 
zabiegów 

1. Sterylizacja kotki  szt. 40 

2. Kastracja kota szt. 25 

3. Niestandardowa sterylizacja kotki szt. 15 

4. Eutanazja kota szt. 5 

5. Eutanazja ślepego miotu szt. 2 

6. Odpchlenie kota szt. 10 

7. Odrobaczenie kota szt. 10 

8. Leczenie kociego kataru szt.  5 

9. Leczenie świerzbu szt. 5 
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10. Leczenie lambli szt. 5 

11. Leczenie grzybicy szt.  3 

12. Leczenie ran i otarć szt.  3 

13.  Leczenie biegunki (wirusówka 
jelit) 

szt. 5 

14. Wykonanie testów FeLV i FIV szt. 5 

15. Wszczepienie mikroprocesora szt.  100 

 
*Określone przez Zamawiającego liczby przewidywanych zabiegów mają charakter jedynie 

orientacyjny i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji usług 

weterynaryjnych w ww. ilości. Podane wartości są jedynie podstawą oszacowania wielkości 

zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia wyłącznie za 

faktycznie zrealizowane usługi. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany ww. ilości usług 

w ramach oferowanej łącznej kwoty oferty. 
 

Zakres zamówienia: 

− przeprowadzenie badania stanu zdrowia bezdomnego zwierzęcia, które stanowi 
czynnik dopuszczający go do wykonania właściwego zabiegu, 

− zapewnienia lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania 
zabiegu sterylizacji, kastracji lub leczenia, 

− wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji przez uprawnionego lekarza weterynarii, 

− zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, 

− zapewnienie wyżywienia i opieki na czas pobytu zwierząt w gabinecie 
weterynaryjnym – kocur 1 doba po zabiegu, kotka – 7 dób po zabiegu, 

− oznakowanie zwierzęcia w sposób umożliwiający późniejszą naoczną identyfikację 
poprzez nacięcie ucha w trakcie trwania zabiegu, 
 

b) Zakład leczniczy dla zwierząt zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej i ewidencji leczenia 
zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, 
poz. 1347) – zwłaszcza do dokonywania szczegółowych wpisów zastosowanych 
leków i przeprowadzonych zabiegów. Informacje powinny być zawarte w założonych 
książkach leczenia zwierząt leczonych na zlecenie Zamawiającego. 

c) Zwierzę przyjmowane do zakładu leczniczego musi mieć nadany kolejny numer, 
w karcie leczenia powinna też być adnotacja zawierająca: 

− datę i godzinę przyjęcia zwierzęcia, 

− imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby dostarczającej zwierzę (osoby 
prywatne), 

− standardem powinno być sprawdzenie, czy zwierzę nie jest oznakowane 
elektronicznie. 
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2.  Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca: 

a) Gabinet weterynaryjny w którym będą świadczone usługi musi być położony nie dalej 
niż 15 km od siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy  
ul. Warszawskiej 71, 05-092 Łomianki, czynny minimum 6 dni w tygodniu, 

b) Sterylizacji i kastracji dokonywać będzie lekarz weterynarii posiadający czynne prawo 
do wykonywania zawodu, 

c) Sterylizacje, kastracje i leczenie kotów odbywać się będą wyłącznie w gabinecie 
weterynaryjnym, na podstawie skierowania otrzymanego przez opiekuna zwierzęcia z 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 

d) Wykonawca przedstawi na koniec każdego miesiąca sprawozdania z wykonanych w 
danym miesiącu usług. 

 
3. Wycena usług:  

a) Cena za sterylizację 1 kotki (koszt obejmuje koszt lekarstw i innych środków 
medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu sterylizacji, koszt usługi 
weterynaryjnej, tj. sterylizacji, koszt podanych środków farmakologicznych po 
wykonanym zabiegu),  

b) Cena za kastrację 1 kota (koszt obejmuje koszt lekarstw i innych środków 
medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu kastracji, koszt usługi 
weterynaryjnej, tj. kastracji, koszt podanych środków farmakologicznych po 
wykonanym zabiegu),  

c) Cena pobytu 1 osobnika (koszt obejmuje zapewnienie wyżywienia i opieki na czas 
pobytu zwierząt w gabinecie weterynaryjnym), 

d) Cena za usługę zaczipowania zwierzęcia w trakcie lub przed zabiegiem oraz 
wprowadzenie na bieżąco do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, 
mikroprocesor zostanie dostarczony przez Gminę Łomianki, 

e) Cena za inne zabiegi lecznicze i weterynaryjne wg. zaleceń lekarza i zakresu 
uzgodnionego każdorazowo z Zamawiającym (koszt obejmuje koszt lekarstw i innych 
środków medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu leczenia, koszt usługi 
weterynaryjnej, koszt podanych środków farmakologicznych i koszt pobytu kota w 
lecznicy przy standardowym okresie leczenia). 

 
4. Termin realizacji zadania:  

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r., bądź do chwili wyczerpania środków z 
umowy.  

5. Warunki płatności 

a) Wynagrodzenie będzie płatne w cyklach miesięcznych, po zrealizowaniu 
przedmiotu umowy w danym miesiącu, dostarczenia sprawozdania z wykonanych 
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w danym miesiącu usług i przedłożeniu faktury VAT za dany miesiąc, wystawionej 
przez Wykonawcę. Płatność przelewem, 21 dni po wystawieniu właściwej faktury. 

 
b) Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 
 Gmina Łomianki 
 ul. Warszawska 115 
 05-092 Łomianki 
 NIP: 118-17-68-394 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

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

b) cena zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym dostawę 
i transport; 

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.  
 
V.  Metoda składania ofert 

1) Ofertę elektroniczną (skan podpisanej oferty) proszę przesłać na adres: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do 

godz. 12.00. 
2) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożony kosztorys ofertowy będzie 

stanowił integralną część umowy (wzór umowy - załącznik nr 1) podpisanej między 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

VI. 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. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 
3. Wzór umowy 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 
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