ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy
w Sadkowicach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro" oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2019, poz. 1843 z późn. zm.),Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania
o nazwie:

WYŁAPYWANIE I ODBIÓR BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY SADKOWICE,
PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH ZWIERZĄT W
SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE, ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Zamawiający
Gmina Sadkowice,
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
NIP: 835 15 32 028
poczta elektroniczna: ug@gminasadkowice.pl

1. Postanowienia ogólne
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016
Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31.08.2016 r. „W sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" oraz
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z późn. zm.).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Sadkowice, przewożeniu, umieszczeniu i utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku
zapewniając im właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.
1) Szczegółowy opis prac w zakresie wyłapywania:
a. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów z terenu gminy Sadkowice
w tym agresywnych, stwarzających zagrożenie, po uprzednim zgłoszeniu takiej
konieczności przez Urząd Gminy w Sadkowicach oraz ich transport do prowadzonego
przez siebie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b. wyłapywanie w terminie nie dłuższym niż 24 h od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bez zbędnej zwłoki - w terminie nie
dłuższym niż 4 h od przyjęcia zgłoszenia,
c. wyłapywanie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, dmuchawka,
siatka, klatka), przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie
przeszkolenie,
d. transport psów będzie się odbywał wyłącznie specjalistycznym pojazdem,
2) Szczegółowy opis prac w zakresie przyjmowania i utrzymywania w schronisku:
a. objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na
zapewnieniu pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i
opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających
zwierzętom swobodne poruszanie się, legowiska, odpowiedniej karmy i stałego dostępu
do wody zdatnej do picia,
b. zapewnienie kompleksowej obsługi weterynaryjnej zwierząt przyjmowanych i
przebywających w schronisku (leczenie, szczepionki, sterylizacje, odrobaczanie,
odpchlenie, eutanazja, usypianie ślepych miotów, znakowanie chipem),
c. przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, po okresie
kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, nie później, niż przed
oddaniem zwierzęcia do adopcji, z wyłączeniem tych czynności w stosunku do zwierząt
zaraźliwie chorych, po wypadku (nie rokujących nadziei na wyzdrowienie),
d. prowadzenie wykazu psów przebywających w schronisku, zawierającego m. in.:
fotografie i opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie; datę
przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do
schroniska lub inne okoliczności, na podstawie których zwierzę znalazło się w
schronisku; dane dotyczące kwarantanny; dane dotyczące przeprowadzonych szczepień
i zabiegów weterynaryjnych; datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres
osoby, której przekazano zwierzę; datę śmierci z podaniem przyczyny,
e. poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych z terenu gminy Sadkowice oraz
przekazywanie zwierząt do adopcji (wyłącznie poddanych zabiegowi sterylizacji lub
kastracji oraz po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom zainteresowanym ich
posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, w ilości co najmniej 30%
zwierząt przyjętych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
f.

całodobową dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu do osoby w
schronisku odpowiedzialnej za kontakt z zamawiającym,

g. wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy (umowa stanowi załącznik
nr 6 do zapytania ofertowego) okazać aktualne zezwolenie w trybie art. 7 ust. 1 pkt. 3
i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na odławianie i transport
zwierząt z terenu Gminy Sadkowice.
h. Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Sadkowice – ok.
25 sztuk rocznie, z tym że ilość ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w okresie
trwania zamówienia. co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

4. Warunki płatności:
21 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionej faktury do Urzędu Gminy w Sadkowicach.

5. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego faksem na
nr 46 8156191 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:ug@gminasadkowice.pl. Ze strony
Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień na temat przedmiotu zamówienia jest: Ewa
Skiba– fax (46) 815 61 91 e-mail ug@gminasadkowice.pl

6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania.
1) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach 96-206
Sadkowice 129A pokój nr 1 (Sekretariat) , w szczelnie zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie
z napisem:
WYŁAPYWANIE I ODBIÓR BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY
SADKOWICE, PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH
ZWIERZĄT W SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI
BYTOWE, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE
ZWIERZĄT.
2) Termin składania ofert- Oferty powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania, w
terminie do dnia 30.09.2020 r. do godziny 15.00.
3) Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty, pod rygorem wykluczenia z
postępowania:
a) Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia w
trybie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
celu uzyskania zgody na odłowienie i transport zwierząt z terenu Gminy Sadkowice,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.
zm.) - kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę,
c) decyzje o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność
nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego
właściwości – kopia dokumentu poświadczona za zgodność oryginałem przez
Wykonawcę,

d) umowy zawarte z podmiotami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania schroniska oraz do spełnienia wymagań określonych w niniejszym
ogłoszeniu (m.in. usługa weterynaryjna, odbiór odpadów, wyłapywanie zwierząt) –
kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
e) wykonawca powinien spełniać warunki określone dla przedsiębiorcy ubiegającego się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Sadkowice w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z Uchwałą Nr XXI/131/2013
z dnia 22 stycznia 2013 r. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej, wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania z
Urzędu Gminy w Sadkowicach informacji o w/w fakcie, złożyć wniosek do Wójta
Gminy Sadkowice o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
g) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - załącznik nr 3 do zapytania.
h) Oświadczenie o uprawnieniach - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
i)

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej 3 usług, tożsamych z
wykonywaniem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, z których wartość co
najmniej jednego zamówienia powinna wynosić 30 000 zł brutto. Wykaz powinien
zawierać opis usługi, daty określające okres wykonywania usługi, oraz wartość
całkowitą usługi. Wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

j) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz przedstawi dokumenty potwierdzające iż podmiot na którego zasoby
powołuje się Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert pozwolenia i
decyzje wymagane przepisami prawa dotyczące działalności o której mowa w
niniejszym zapytaniu.
k) Wykonawca przedstawi Aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości co najmniej wartości przedstawionej oferty.
4) Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których
oferty będą zawierać rażąco niską cenę.

7. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert.
Nazwa kryterium:
Waga
Cena za dzień pobytu
70%
Cena za odłowienie, transport i przyjęcie
do schroniska psa/psów odłowionych
w jednej lokalizacji
30%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, wg zasady 1% = 1 pkt
3. W kryterium ,,Cena za dzień pobytu '' – cena obejmuje utrzymanie jednego psa w schronisku
na jedną dobę
punkty zostaną obliczone wg wzoru:
WC = Cn/Cp x 70 pkt
Cn
- najniższa oferowana cena
Cp
- cena oferty porównywanej
WC
- waga ceny
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - przy czym maksymalna liczba
punktów w tym kryterium to 70 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie
mniejsza liczba punktów.
4. W kryterium ,,Cena przyjęcia '' – cena obejmuje koszty wszystkich badań zabiegów
związanych z przyjęciem psa
punkty zostaną obliczone wg wzoru:
WP = Pn/Pp x 30 pkt
Pn
- najniższa oferowana cena przyjęcia
Pp
- cena oferty porównywanej
WP
- waga ceny przyjęcia
5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - przy czym maksymalna liczba
punktów w tym kryterium to 30 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie
mniejsza liczba punktów.
6. Łączna ilość punktów w obu kryteriach zostanie obliczona wg wzoru:
a. W = WC + WP
b. W
- wynik łączny w punktach
c. WC
- liczba punktów w kryterium ,,Cena za dzień pobytu''
d. WP
- liczba punktów w kryterium „Cena przyjęcia”
7. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów a jego oferta nie zostanie
odrzucona.
8. Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem
zamówienia:
- Złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Sadkowice,
- Transport – należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska,
- Przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień
ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie.
9. Pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz
opieki weterynaryjnej, sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia, utylizacja zwłok.

10. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne
do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu
zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
11. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie
podlegała waloryzacji.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty
polski.

8. Przesłanki odrzucenia ofert
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
3) zostanie złożona po terminie składania ofert,
4) będzie zawierać rażąco niską cenę,
5) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych. Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach
niezbędnych do zawarcia umowy.

10.

Klauzula

informacyjna

o

przetwarzaniu

danych

osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, które dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sadkowice
– Urząd Gminy w Sadkowicach z siedzibą Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice
● kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. 46 815 61 91, faks 46 8156191
● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym o wartości powyżej 5000 euro
(netto) i nie przekraczającej równowartości 30.000 euro ( netto) zgodnie ustawą Prawo zamówień
publicznych,
● odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata,
okres
przechowywania
obejmuje
cały
czas
trwania
umowy;
● obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy
Pzp;
● w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,
stosowanie
do
art.
22
RODO;
●posiada
Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
●
nie
przysługuje
Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wójt
Karolina Kowalska

Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

OFERTA
Nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
REGON ...............................................................
NIP............................................
Adres..............................................................................................................................
Powiat ................................................
Województwo.....................................................
tel. ........................................... fax. .............................. e-mail. ............................
W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam ofertę na wykonanie usługi polegającej na:
WYŁAPYWANIU I ODBIORZE BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY SADKOWICE,
PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH ZWIERZĄT W
SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE, ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.
1. W imieniu reprezentowanej firmy oświadczam/oświadczamy, że:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
a/
cena brutto za odłowienie, transport i przyjęcie do schroniska psa/psów odłowionych
w jednej lokalizacji ...............................................PLN
(słownie:.......................................................................................)
b/ cena brutto za jeden dzień pobytu psa w schronisku tj. koszt karmienia, pojenia oraz opieki
weterynaryjnej, sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia, utylizacja zwłok wynosi
………………………………PLN
(słownie:.......................................................................................)

c/
łączna cena oferty brutto za wyłapanie i opiekę szacunkowo za 25 psów, wynosi:
..............................................................PLN,
(słownie: .........................................................................................)
2. Ilość planowanych do odłowienia zwierząt jest ilością szacunkową, która może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w okresie trwania umowy, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym
6. Wyrażam zgodę na podpisanie umowy określającej szczegółowo warunki realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z załączonym wzorem.
7. Oświadczam, że spełniam warunki jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Sadkowice w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, określone w Uchwale Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia
22 styczeń 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sadkowice.
8. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się w terminie 7 dni od dnia
otrzymania z Urzędu Gminy w Sadkowicach informacji o ww. fakcie, złożyć wniosek do Wójta
Gminy Sadkowice o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami.
9. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ……………………………………………………

Tel. ……………………………… e-mail …………………………………………………...
…………………dnia...........................
…………………………………………..
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

………………………………
(pieczątka wykonawcy)

Załączniki
1. oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do oferty;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik
nr 3 do oferty;
3. oświadczenie o uprawnieniach - załącznik nr 4 do oferty;
4. wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej 3 usług, tożsamych z wykonywaniem usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia, z których wartość co najmniej jednego zamówienia powinna wynosić 30 000
zł brutto. Wykaz powinien zawierać opis usługi, daty określające okres wykonywania usługi, oraz wartość
całkowitą usługi - załącznik nr 5 do oferty;
5. pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia
oferty pełnomocnikiem, zaakceptowany wzór umowy,
6. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie
z art. 7 ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),
7. decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości,
8. Inne dokumenty :
- umowy zawarte z podmiotami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schroniska
oraz do spełnienia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu,
- pozwolenia i decyzje wymagane przepisami prawa, przy prowadzeniu działalności będącej przedmiotem
niniejszego zapytania
wymienić jakie:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.

Załącznik nr 2 do OFERTY

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy
Sadkowice z dnia 31.08.2016 r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019, poz.1843, z późn. zm.), na:
WYŁAPYWANIE I ODBIÓR BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY SADKOWICE,
PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH ZWIERZĄT W
SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE, ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………......
pieczęć Wykonawcy i podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wvkonawcy

……………………. dnia.………………

Załącznik nr 3 do OFERTY

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy
Sadkowice z dnia 31.08.2016 r. „W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019. poz. 1843 , z późn. zm.), na:
WYŁAPYWANIE I ODBIÓR BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY SADKOWICE,
PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH ZWIERZĄT W
SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE, ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem/am szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
2) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania, Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które ponoszę odpowiedzialność.
3) w stosunku do Wykonawcy /wobec mnie/ nie otwarto likwidacji, ani też nie ogłoszono upadłości.
4) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli Wykonawcy nie był skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

………………….. dnia ……..............
………………………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy i podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do OFERTY
OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy
Sadkowice z dnia 31.08.2016 r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019, poz.1843, z późn. zm.), na:
WYŁAPYWANIE I ODBIÓR BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY SADKOWICE,
PRZEWOŻENIE, UMIESZCZENIE I UTRZYMYWANIE TYCH ZWIERZĄT W
SCHRONISKU ZAPEWNIAJĄC IM WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE, ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.
oświadczam, że osoby, które będą odpowiedzialne za wykonywanie zamówienia posiadają wymagane
ustawami uprawnienia do wykonywanych przez nie czynności.

……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy i podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

………………………. dnia ………………….

Załącznik nr 5 do OFERTY
.....................................................
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/
................................................................

/ miejscowość i data/

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, tożsamych z wykonywaniem usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia

Lp.

Nazwa i rodzaj (opis)
przedmiotu zamówienia
oraz miejsce wykonania

Nazwa i adres
Zamawiającego

Czas realizacji
(należy podać daty-dzień/miesiąc/rok)
początek

koniec

Wartość
zamówienia
zł brutto

1

2

3

............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r.
/Miejscowość/

..........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

U M O W A Nr …………………….

W dniu ...........................pomiędzy Gminą Sadkowice z siedzibą 96-206 Sadkowice 129A,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Sadkowice – Karolinę Kowalską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Tomasza Szymańskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
.....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie rozstrzygniętego w dniu
………… zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wyłapywaniu i
odbiorze bezdomnych psów z terenu gminy Sadkowice, przewożeniu, umieszczeniu i utrzymywaniu
tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie zwierząt.
2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
a) objęcia dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na
zapewnieniu:
- pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do
światła dziennego,
- wyżywienia zwierząt,
- stałego dostępu do wody,
- opieki weterynaryjnej;
b) posiadania niezbędnych urządzeń i środków, a w szczególności: chwytaków, kagańców, obroży,
klatki samołapki, smyczy, aplikatora pneumatycznego oraz środków farmakologicznych – służących do
wyłapywania i prowadzenia zwierząt, oraz odpowiedniego samochodu przystosowanego do przewozu
zwierząt,
c) podsiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu – w razie potrzeby – pomocy
weterynaryjnej,
d) przekazywania psów nowym właścicielom (adopcja), zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe
w ilości co najmniej 30% zwierząt przyjętych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania niniejszej
umowy
e) prowadzenia ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych psów,
f) obligatoryjnego wykonania kastracji i sterylizacji psów, zgodnie z normami etycznymi oraz
obowiązującymi przepisami prawa,
g) wykonania- w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami
prawa – eutanazji psów.
h) znakowania (czipowania) zwierząt.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w:
1. Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020, poz. 638 z późn. zm.),
rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),
2. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz.
1657),

3. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
4. Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 2010),
5. Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967),
6. Posiadanym przez wykonawcę usługi statucie i regulaminie funkcjonowania schroniska,
8. Wykonawca oświadcza , że posiada decyzję - zezwolenie z dnia ………..., znak ……..na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj. na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Sadkowice, wydane przez Wójta Gminy Sadkowice, oraz zezwolenie z dnia
………………… roku, znak……………….. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami t.j.: prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego
w………………………… wydane przez ………………………….
4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu do przewozu zwierząt odpowiadające
warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt o numerach rejestracyjnych
…………………………………………
na
które
Powiatowy
Lekarz
Weterynarii
w
………………………….. wydał zezwolenie …………………………..
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do gotowości świadczenia usługi opisanej w § 1 przez 7 dni w tygodniu
oraz we wszelkie święta.
2. Odławianie i dostarczanie bezpańskich psów do schroniska odbywać się będzie poprzez wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sadkowice i odwożenie ich do schroniska, po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym tylko przez Zamawiającego, w terminie 24 h od daty zgłoszenia. W
przypadku gdy pies jest agresywny, Wykonawca powienien przybyć niezwłocznie nie póżniej niż w
ciągu 4 h od zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku pojawienia się Wykonawcy w określonym miejscu – wskazanym odpowiednio
wcześniej przez Zamawiającego i nie wyłapania żadnego psa przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający
nie pokrywa z tego tytułu żadnych kosztów, w tym kosztów dojazdu.
4. Wykonawca wystawi pisemny protokół odłowienia psa wraz z dokumentami potwierdzającymi
przyjęcie psa do schroniska, adopcji lub zaświadczeniem o uśpieniu psa i dołącza go do faktury.
Z protokołu muszą wynikać dane niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia zgodnie z § 4 ust.
1 a), b), tj. musi być w nim określona ilość odłowionych zwierząt oraz przebywających w schronisku.
5.Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu ze strony
Zamawiającego: nr telefonu, osoby do kontaktu: …………………………
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr odłowionych zwierząt z terenu Gminy Sadkowice
zawierający: daty odłowienia bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych zwierząt z terenu Gminy,
fotografie odłowionych zwierząt oraz potwierdzenie przez schronisko przyjęcia wyłapanych zwierząt.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu każdego kwartału – sprawozdanie
zawierające informację o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska z terenu gminy
Sadkowice, przekazanych do adopcji, poddanych eutanazji, padniętych, zbiegłych.
8.
Wykonawca
oświadcza
i
zapewnia
Zamawiającego,
że
posiada
zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym
do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji
umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo - ilościowy i składa się z iloczynu

stawek jednostkowych za zwierzę oraz ilości zwierząt, wobec których w okresie rozliczeniowym
Wykonawca wykonał czynności opisane w § 1.
Stawki jednostkowe wynoszą:
a/
cena brutto za odłowienie, transport i przyjęcie do schroniska psa/psów odłowionych
w jednej lokalizacji ...............................................PLN
(słownie:.......................................................................................)
b/ cena brutto za jeden dzień pobytu psa w schronisku tj. koszt karmienia, pojenia oraz opieki
weterynaryjnej, sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia, utylizacja zwłok wynosi
………………………………PLN
(słownie:.......................................................................................)
c/
łączna cena oferty brutto za wyłapanie i opiekę szacunkowo za 25 psów wynosi:
..............................................................PLN,
(słownie: .........................................................................................)
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby
odłowionych i przebywających w schronisku zwierząt potwierdzonej protokołem, o którym mowa w
§ 3 ust. 4 umowy.
3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez okres
obowiązywania umowy.
4. Ilość planowanych do odłowienia zwierząt jest ilością szacunkową, która może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w okresie trwania umowy, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w §4 Zamawiający zobowiązany jest wypłacić na
konto:………………………………………………………………… w terminie 21 dni od dnia
otrzymania faktury VAT wraz z protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
3. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy wynagrodzenie
wynikające z faktury.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej podpisania do 31.12.2021 r.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł na własny koszt, właściwe umowy ubezpieczeniowe z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku określonymi zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia objętego umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
- cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe w związku
z niewłaściwie wykonaną usługą,
- za zniszczenie własności prywatnej spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem działania.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
informacji o przyczynie odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia któregokolwiek z
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,

b) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji administracyjnych,
zezwoleń wymienionych w §2 umowy,
c) nałożenia na Wykonawcę sądowego zakazu prowadzenia działalności związanej z opieką nad
zwierzętami,
d) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy przepisów ustawy
o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowej kontroli realizacji obowiązków określonych w § 1
oraz żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości
wglądu w prowadzoną odrębnie dla Gminy Sadkowice, ewidencję zwierząt.
§9
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne
a) z tytułu nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy
- w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w
§ 4 ust. 4;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 4
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
ustalonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§ 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§ 11
Prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej umowy nie mogą być przelane na osoby trzecie bez
zgody Zamawiającego.
§ 12
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd właściwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla
wykonawcy.
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