
OŚ.6140.8.2023         Puławy, 3.01.2023 r.  

            
         

/wg rozdzielnika/ 

Zapytanie ofertowe 

Uprzejmie informuję, że gmina Miasto Puławy jest zainteresowana zakontraktowaniem na 2023 r. 
usługi pn. „Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, wolno żyjących kotów z terenu miasta 
Puławy”, obejmującej: 

 
1. Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom*) i wolno żyjącym kotom w przypadkach 

zdarzeń losowych z ich udziałem lub nagłego ich zachorowania, w tym:.  
a) nagłe zachorowanie 
b) udzielanie pierwszej pomocy powypadkowej, 
c) zapewnienie zwierzęciu niezbędnej opieki (do 24 godzin) w lecznicy w razie potrzeby. 

*)zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 572): 

„zwierzęta bezdomne” – rozumie się przez zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się  lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 
"zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące  
w warunkach niezależnych od człowieka, do których zaliczane są również koty.  

  
2. Przeprowadzanie: 

a) zwalczania wewnętrznych i zewnętrznych pasożytów, 
b) zabiegów usypiania ślepych miotów,  
c) w uzasadnionych przypadkach eutanazji, 
d) szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, 
e) elektronicznego znakowania kotów. 

 
3. Przekazywanie zwłok zwierzęcych do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
 
4. Obowiązki Wykonawcy wynikające ze świadczonej usługi weterynaryjnej: 
I. Wykonawca usługi jest zobowiązany do realizacji w/w usług weterynaryjnych CAŁODOBOWO – 

w dni robocze i święta zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów poszczególnych 
zakładów leczniczych określonym w umowie (w przypadku wyboru więcej niż jednego 
zakładu),w tym usługi na zgłoszenie telefoniczne Straży Miejskiej). 

II. Wykonawca usługi w przypadku konieczności wykonania zabiegu , którego koszt wykracza poza 
kwoty wskazane w umowie dla pojedynczej usługi, zobowiązany jest uzgodnić ze Zleceniodawcą 
koszty oraz dalsze leczenie, pod rygorem braku płatności za wykonaną usługę. 

III. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze/obiekty techniczno – 
weterynaryjne wraz ze sprzętem, niezbędnym do należytego wykonania niniejszego zadania.  

IV. Usługa będzie realizowana - w przypadkach dostarczenia bezdomnych zwierząt, kotów wolno 
żyjących do lecznicy weterynaryjnej. 

V. W przypadku bezdomnych psów i kotów, po udzieleniu im niezbędnej pierwszej pomocy  
i ewentualnym koniecznym pobycie w zakładzie leczniczym oraz telefonicznym zgłoszeniu do 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach lub Straży Miejskiej, będą one odbierane przez 
pracowników schroniska w celu kontynuowania opieki nad nimi lub wypuszczane w miejsce 
bytowania.  



VI.  W przypadku kotów wolno żyjących po wykonanej usłudze weterynaryjnej koty będą odbierane 
wyłącznie przez pracowników Schroniska, pracowników Urzędu Miasta Puławy bądź Społecznych 
opiekunów. Osoba przynosząca zwierzę do lecznicy traci kontakt ze zwierzęciem z chwilą 
podpisania oświadczenia o dostarczeniu zwierzęcia do zakładu leczniczego, chyba że przynoszący 
zwierzę przejmuje koszty leczenia powyżej kwoty gwarantowanej przez Urząd Miasta Puławy. W 
sprawie leczenia oraz dalszego postępowania oraz odbioru zwierzęcia decydują przedstawiciele 
Urzędu Miasta Puławy. 

VII. Wykonawca usługi obowiązany jest do prowadzenia rejestru usług oraz przyjmowania oświadczeń 
osób, które dostarczyły zwierzę wymagające udzielenia pomocy weterynaryjnej.  

VIII. Wykonawca usługi obowiązany jest do przedkładania faktur wraz z oświadczeniami osób 
dostarczających zwierzę do lecznicy z informacją o zastosowanym leczeniu lub karcie leczenia 
zwierzęcia.  

IX. Usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt i dziko żyjących kotów z terenu m. Puławy 
realizowana będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 28.12.2023 r. lub do momentu 
wyczerpania środków zarezerwowanych na realizację tej usługi w budżecie miasta na 2023 r.  

 
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

I. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium dostępności do usługi 

weterynaryjnej. 

II. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji ceny. 
 

W przypadku zainteresowania Państwa wykonywaniem usługi proszę o złożenie oferty zgodnie 
ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do dnia  
11 stycznia 2023 r., godz. 15:00. 
 

Oferta winna zostać złożona w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 
za pośrednictwem: faksu (nr 81 458 61 99) lub poczty elektronicznej (adres e-mail: 
srodowisko@um.pulawy.pl ). 
 

Wszelkich informacji dot. niniejszego zamówienia udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 - pok. 5, tel. 81 458 60 32 - od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.30 – 15.30.  

Osoba do kontaktu: Sylwia Żądełek – p. 6, nr tel. 81 458 60 95,  
e-mail: sylwia.zadelek@um.pulawy.pl 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OS.6140.8.2023 

……………………………….       Puławy, ……. 01.2023 r. 
   (dane adresowe) 

       Prezydent Miasta Puławy 
       ul. Lubelska 5 
       24-100 Puławy 

Oferta dotycząca realizacji w 2023 r. zadania pn. „Usługi weterynaryjne dla bezdomnych 
zwierząt, wolno żyjących kotów z terenu m. Puławy”  

I. Przedstawiam koszty jednostkowe usług weterynaryjnych: 
Lp. Zakres usługi Koszt jednostkowy 

usługi  
/kwota brutto w zł/ 

I. 1.  Nagłe zachorowanie: 
X 

a) badanie kliniczne  
b) leczenie  
c) test w kierunku FeLV, FIV, panleukopeni (w uzasadnionych 

przypadkach, testy dot. kotów wolno żyjących) 
 

2. Zapewnienie opieki przez 24 godziny: X 
a) zwykła hospitalizacja X 

- pies  

- kot  

b) intensywna terapia  X 
- pies  
 -kot  

3. Pomoc powypadkowa (obejmująca badanie kliniczne i min. 
jedno badanie dodatkowe spośród: morfologia, badanie 
biochemiczne  do 5 parametrów, RTG, USG, test w kierunku 
FIV, FeLV, oraz w razie potrzeby zaopatrzenie ran i leczenie 
zachowawcze złamań)* 

 

II.   Przeprowadzenie: X 
1. Zwalczania pasożytów zewnętrznych  
2. Zwalczania pasożytów wewnętrznych  

3. Zabiegu usypiania ślepych miotów  
4. Eutanazji (w uzasadnionych przypadkach)  

 
5. Elektronicznego znakowania kotów  
6. Szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie  

3. Przekazanie zwłok zwierzęcych do unieszkodliwienia (w tym 
koszty unieszkodliwienia) 

 
 

4.  Opłata za uzasadniony (na wezwanie Straży Miejskiej) przyjazd 
poza harmonogramem obowiązującym w umowie i poza 
godzinami pracy zakładu. 

 

*) W przypadku leczenia operacyjnego konieczne jest ustalenie dodatkowej ceny usługi i akceptacji Urzędu Miasta Puławy, 
zastrzega się możliwość zmiany zakładu leczniczego wykonującego leczenie jeżeli nie zagraża to zdrowiu i życiu zwierzęcia. 

II. Informacje o zakładzie leczniczym: 
Godziny otwarcia zakładu 
leczniczego 

 

Numer telefonu kontaktowego  
III. Oświadczam, że posiadam odpowiednie środki i warunki do realizacji powyższej usługi 
weterynaryjnej  

……………….………………………………………… 
 (pieczątka i podpis osoby składającej ofertę) 



 


