Załącznik nr 3
do SIWZ

Znak: SO.341-36(ZK)/09
...........................................................
miejscowość i data
Nazwa lub Nazwisko i imię Wykonawcy
adres nr telefony/fax
pieczęć

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego SO.341-36(ZK)/09
p.t. „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad
zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące”
1. Przejęcie zwierząt ze schroniska:
L.p
1)

2)

L.p
1)

2)
3)
4)
5)

Zadanie
odbiór zwierząt z dotychczasowego schroniska, transport do schroniska docelowego schroniska wraz z opieką (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
opieka weterynaryjna dla zwierząt przyjętych do schroniska (dojazd, usługa,
szczepienia przeciwko wściekliźnie i in.),
2. Odławianie na zlecenie Zamawiającego, utylizacja:
Zadanie
Profesjonalne odławianie z terenu miasta i transport do schroniska zwierząt bezpańskich (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt,
klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów) – na wezwanie jednostkowe Zamawiającego celem eliminacji zagroŜenia sanitarno-epizootycznego w wykonane w 12 godzin od powiadomienia
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska (szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie i in., odrobaczanie),
prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
trwałe znakowanie zwierząt przyjętych do punktu – czip wraz z włączeniem do krajowego lub lokalnego rejestru zwierząt oznakowanych,
utylizacja zwłok zwierzęcych (padłych lub uśpionych w związku z chorobą)

Cena brutto
– opłata jednorazowa za 1 psa

Cena brutto za jedno zwierzę
– opłata jednorazowa
.......

......

......
.......... zł/kg (utylizacja)
+ ........ zł/km (transport)

3. Utrzymanie zwierząt przejętych przez schronisko z terenu miasta:
L.p

1)

2)
3)

4)

Cena brutto
– opłata dzienna za 1 psa

Zadanie

zapewnienie zwierzętom bieŜącego utrzymania i opieki (wyposaŜenie: boksy z budami wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione
pomieszczenia dla suk szczennych i ze szczeniętami, pomieszczenia dla psów agresywnych; utrzymanie: poŜywienie i pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb
zwierzęcia, artykuły sanitarne do utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń, obsługa przeszkolona i przygotowana do opieki oraz odławiania zwierząt i in. wynikające
z przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnie przyjętymi zasadami,
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieŜąca kontrola stanu zdrowia,
działania profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, usypianie ślepych miotów i in.),
prowadzenie bieŜącej ewidencji zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w tym dokumentacji zdjęciowej przyjmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych,
umów adopcyjnych a takŜe innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów
skuteczne poszukiwanie nowych właścicieli dla psów bezpańskich - 1 skuteczna adopcja w miesiącu.

szczenię
do 3 m-cy

pies dorosły

......

.......

...................................................................
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

4. Inne:
L.p

Cena brutto za 1 km
Zadanie
Zwrot koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i z
powrotem do siedziby Wykonawcy w przypadku nie złapania psa z
przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy

1)

......

Wykonawca w związku z wyłapywaniem zwierząt zapewnia:

1) urządzenia i środki, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane: ..............................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2)
3)
4)

środki do przewozu zwierząt: ....................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
w razie potrzeby, pomoc lekarsko-weterynaryjną,
ewentualne miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska:
.............................................................................................................................................................
ZAŁOśENIA
DO OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA SZACUNKOWEGO NALEśNEGO W ZWIĄZKU Z
PODJĘCIEM ZADANIA W/G SIWZ: SO.341/../ZK/09:
1. Czas trwania umowy: 6 miesięcy.
2. Wykonawca jednorazowo odbiera z obecnego schroniska, przewozi i zapewnia kwarantannę
oraz opiekę weterynaryjną dla ok. 30 psów.
3. Wykonawca zapewnia utrzymanie i opiekę weterynaryjną w/g zapisów SIWZ przeciętnie 30
psom/miesiąc (z uwzględnieniem adopcji podanej w ofercie) w miesiącu).
4. Prowadzi ewidencję zgodną z przepisami.
5. Dokona odłowienia, transportu, znakowania, szczepienia minimum 3 psów/miesiąc.
6. Zapewni wywóz i utylizację dla 30 kg w nie więcej niŜ trzech transportach w okresie obowiązywania umowy.

Przyjmując w/w załoŜenia oraz proponowane stawki jednostkowe szacunkowy koszt realizacji usługi
w okresie 6 miesięcy wyniesie:
1. jednorazowy odbiór i przewiezienie do docelowego schroniska:
30 szt. x …………. zł/szt = ……………… zł
2. odłowienie i transport, znakowanie, szczepienie z opieką weterynaryjną:
[3 szt. x ( ……… zł/szt + ……… zł/szt +……………..… zł/szt)] x 6 m-cy = ……………… zł
odłowienie i transport

znakowanie

szczepienie z opieką weterynaryjną

3. utrzymanie zwierząt:
(30 szt. x ……… zł/szt/m-c) x 6 m-cy = ……………… zł
4. wywóz i utylizacja padłych zwierząt:
(30 kg x ……… zł/kg) + (3 x ……. km x ……….. zł/km) = ……………… zł

Razem: ...............zł/ brutto, w tym VAT …% …………….. zł
Słownie: .................................................................................................................................................

...................................................................
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

