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WSK 7021.02.2014        Sierpc, dn. 08.01.2014r 
 
 
 

    
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Burmistrz Miasta Sierpca,  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej na:  

„Zapewnienie krótkotrwałego pobytu wraz  z opieką weterynaryjną zwierzęcia 

wyłapanego z terenu miasta Sierpc”  

 

1. Zakres zadania 

• Dostarczenia środków medycznych przeznaczonych do obezwładniania zwierząt 

• Dostarczenia środków do leczenia zwierząt 

• Udostępniania minimum  5 pomieszczeń do prowadzenia obserwacji zwierzęcia 

• Zapewnienia krótkotrwałego pobytu zwierząt w miejscu znajdującym się na terenie 

miasta Sierpc  

2. Koszt przygotowania oferty obciąża Wykonawcę. 

3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena. Cena oferty (zał. nr 1) powinna zawierać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sierpcu do godz. 1100 do dnia 

16.01.2014r. 

5. Zaklejoną kopertę z ofertą należy zaopatrzyć w napis: „Zapewnienie krótkotrwałego pobytu wraz  

z opieką weterynaryjną zwierzęcia wyłapanego z terenu miasta Sierpc” „  Nie otwierać przed 

godz. 1115 w dniu 16.01.2014r. 

6. Oferty zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, na podstawie ich treści. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Przemysław Burzyński – Inspektor Wydziału 

Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego w Sierpcu – tel. (0…24) 275-86-48,  

w godz. 8:00 – 15:00, faks (0-24) 275-86-33 

 
 
Otrzymują: 

1. adresat. 
2. a/a. 

 
Sprawę prowadzi:  
         Przemysław Burzyński    
         tel. 0-/24 275-86-48 
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Załącznik nr.1 
 

Formularz cenowy (szacunek) 
 
na „Zapewnienie krótkotrwałego pobytu wraz  z opieką weterynaryjną zwierzęcia wyłapanego z terenu miasta Sierpc”  

 
1. Za przechowywanie i wyżywienie  

………….zł  x 50dni x 20 psów = ………………………. zł brutto  

2. Za przechowywanie i wyżywienie  szczeniaka 

………….zł  x 50dni x 20 psów = ……………………….zł brutto  

3. Za uśpienie psa wraz z lekami     

………….zł  x 10szt = ……………………….zł brutto  

4. Dojazd do miejsca przeznaczenia 1km  

………….zł  x 100km = ……………………….zł brutto  

5. Jednokrotne uśpienie ślepych miotów 

………….zł  x 10 miotów = ……………………….zł brutto  

6. Kastracja psa  

………….zł  x 30szt = ……………………….zł brutto  

7. Sterylizacja suki 

………….zł  x 20szt = ……………………….zł brutto  

 
RAZEM CENA (suma 7 pozycji): 
 
 
Poz.1 ……………………….+ Poz.2  ……………………….+ Poz.3  ……………………….+ Poz.4 ………………… + 

Poz.5  ……………………….+ Poz.6  ……………………….+ Poz. 7 ……………………….=                 

Suma  ……………………….zł brutto  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… brutto ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


