
OŚ.6140.7.2023         Puławy, 03.01.2023 r.  
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Uprzejmie informuję, że gmina Miasto Puławy jest zainteresowana zakontraktowaniem na 2023 r. 
usługi pn. „Usługi weterynaryjne dla wolno żyjących (dzikich) zwierząt na terenie Puław, poza 
obszarem ich naturalnego bytowania”, obejmującej: 
 
1. Ocenę stanu zdrowotnego zwierząt oraz udzielanie im pierwszej pomocy weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń losowych z ich udziałem lub ich nagłego zachorowania.   
 
2. Przeprowadzanie: 

a) zabiegów usypiania ślepych miotów; 
b) w uzasadnionych przypadkach eutanazji. 

 

Oferent  oświadcza, że: 
 posiada odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie środki transportu dzikiej zwierzyny, zaplecze 

techniczne i warunki do realizacji powyższej usługi weterynaryjnej; 
 warunki pracy w lecznicy pozwalają na całodobową i całotygodniową dyspozycyjność 

dotyczącą udziału w akcjach ratowniczych z udziałem wolno żyjących zwierząt zarówno 
drobnej jak i grubej zwierzyny na terenie Puław. 

 
Zapytanie dotyczy wolno żyjących (dzikich) zwierząt kręgowych (w tym zwierząt łownych 

zgodne z przyjętym podziałem w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. 
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz.433))  na terenie Puław, poza 
obszarem ich naturalnego bytowania. 

 

3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Zamawiający dopuszcza 

przeprowadzenie negocjacji ceny. 
 

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

Oferta powinna 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 95 - 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 
                     OŚ.6140.7.2023 z dn. 03.01.2023 r. 

 
Oferta dotycząca realizacji usługi weterynaryjnej dotyczącej wolno żyjących (dzikich) zwierząt 

na terenie Miasta Puławy, poza obszarem ich naturalnego bytowania  
 

I. Przedstawiam koszty jednostkowe za usługę weterynaryjną dotyczącą wolno żyjących (dzikich) 
Zwierząt na terenie Miasta Puławy: 

Lp. Zakres usługi 
Koszt jednostkowy usługi 

[w zł] 

1. Gotowość (dyspozycyjność) udziału w akcji 
ratowniczej/ miesiąc 
 

 

2. Ocena stanu zdrowotnego zwierzęcia i udzielenie 
pierwszej pomocy weterynaryjnej, w tym dojazd do 
miejsca zdarzenia 
 

 

3.  Przeprowadzenie zabiegu usypiania ślepych miotów  

 

 

4. Przeprowadzenie  eutanazji zwierzęcia o mniejszej 
masie ciała (zwierzyna drobna) * 
 

 

5. Przeprowadzenie  eutanazji zwierzęcia o większej masie 
ciała (zwierzyna gruba) * 

 

 

6. Użycie odpowiedniego leku sedatywnego u zwierzęcia, 
w zależności od jego masy, na czas jego obdukcji, 
transportu do miejsca jego docelowego pobytu lub do 
ośrodka rehabilitacji 

 

 
*) do zwierząt łownych stosuje się podział przyjęty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 

2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz.433), do pozostałych 
dzikich zwierząt kręgowych kwalifikacja przez zakład leczniczy. 

 
II. Informacja o zakładzie leczniczym: 

 

III. Oświadczam, że posiadam odpowiednie środki transportu dzikiej zwierzyny, zaplecze 
techniczne i warunki do realizacji powyższej usługi weterynaryjnej  

IV. Oświadczam, że posiadam całodobową i całotygodniową dyspozycyjność dotyczącą 
udziału w akcjach ratowniczych z udziałem wolno żyjących zwierząt zarówno drobnej jak 
i grubej zwierzyny na terenie Puław. 
 
 

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

 

 
Godziny otwarcia zakładu leczniczego 

 
 
 

 
Numer telefonu kontaktowego 

 
 
 


