
ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 6123/01/2019 

z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość 

zamówienia (art. 4 ust. 8  ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) 

dotyczące: 

„Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt w 2020 r.” 

Zamawiający: 

Gmina Łubowo, 62-260 Łubowo, Łubowo 1, woj. wielkopolskie, tel. 61 427-59-20, faks 61-427-58-58. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:, 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok 

padłych zwierząt  (dzikich, domowych, gospodarskich z wykluczeniem  zwierząt gospodarskich  

odbieranych na podstawie umowy z ARiMR) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy 

Łubowo. 

 

Zakres usługi: 

• Całodobowe przez 7 dni w tygodniu przyjmowanie zgłoszeń o konieczności zbierania zwłok 

zwierząt z terenu Gminy Łubowo 

• transport padłych, zabitych zwierząt i ich części do zakładu utylizacji odpadów 

• utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i 

unieszkodliwienie odpadów 

• zachowanie należytej staranności oraz stosowania obowiązujących przepisów przy 

wykonywaniu prac  

• zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i 

poboczu drogi 

 

Wykonywanie usług następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez  

pracowników: 

- Urzędu Gminy 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać: 

-aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, w tym zwierząt padłych i ubitych z 

konieczności 

- decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu 

oferenta, do przewożenia padłych zwierząt. 



- aktualna umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i 

utylizacje padłych zwierząt. 

 

W ofercie cenowej należy wskazać koszt netto i brutto pojedynczej interwencji. 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do Od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.  

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta winna być przesłana mailem na adres rolnictwo@lubowo.pl do dnia 09.12.2019r. do godz. 
12.00. 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za 
wykonanie usług,  o których mowa w zapytaniu. 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części, stąd 
dopuszcza się  złożenie oferty częściowej  (jeśli dotyczy). 

 

Kryterium wyboru oferty 

Najniższa cena brutto. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty  powiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

2. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia, (lub będzie zwlekał z 
wykonaniem zadania dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia)  wówczas 
Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie 
ofertowe o podobnym zakresie.  

3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.  
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie 

postępowania jest Joanna Hulewicz, tel 61 427 59 48, e-mail: joanna.hulewicz@lubowo.pl, w 
godzinach pracy tut. Urzędu – poniedziałek 7.15-16.15, wtorek - piątek 7.15-15.00.  

 

Załącznik: 

1. Wzór oferty cenowej – formularz ofertowy 
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