
OŚ.6140.4.2023              Puławy, dnia 04.01.2023 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Uprzejmie informuję, że Miasto Puławy jest zainteresowane zakontraktowaniem na 2023 r. 
usługi pn. „ Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z elektronicznym znakowaniem zwierząt, 

należących do mieszkańców Miasta Puławy w 2023 r.” finansowanej z Budżetu Obywatelskiego 
obejmującej: 

 
 

I.  Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Usługę weterynaryjną w zakresie elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Puławy, 
(przeprowadzenie zabiegu elektronicznego znakowania psów i kotów oraz bieżące wprowadzanie 
danych o zaczipowanych zwierzętach do międzynarodowej bazy Safe Animal). 

2. Wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie gabinetu dla zwierząt 
(w tym jednokrotne badanie krwi - wyłącznie morfologia gdy istnieje taka konieczność, 
w  przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki). 

3. Premedykację oraz procedurę znieczulenia ogólnego. 
4. Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji w narkozie infuzyjnej (nie uwzględnia 

sterylizacji aborcyjnej, sterylizacji w przebiegu ropomacicza, kastracji wnętrowskiej oraz 
nowotworów układu rozrodczego). 

5. Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym 
podanie środka przeciwbólowego lub antybiotyku. 

6. Wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne 
oraz zdjęcie szwów. 

 
Uwaga: 
  
 Powyższa usługa weterynaryjna będzie mogła zostać wykonana tylko i wyłącznie u zwierząt, 
u których nie stwierdzono przeciwskazań do ich przeprowadzenia np. ze względu na zły stan zdrowia 
bądź wiek!!! 
 
 
Miasto Puławy nie będzie finansować zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, 
szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie 
nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania 
przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Miasto Puławy nie pokrywa 
kosztów utylizacji zwłok w przypadku ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych podczas 
wykonywanego zabiegu, nie finansuje kosztu kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia. 
 
II. Obowiązki Wykonawcy wynikające ze świadczonej usługi weterynaryjnej:  

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze/obiekty techniczno – 

weterynaryjne wraz ze sprzętem, niezbędnym do należytego wykonania całości niniejszego 
zadania. 

2. Wykonawca realizuje usługę po dostarczeniu zwierzęcia do lecznicy na podstawie egzemplarza 
pozytywnie zweryfikowanego wniosku podpisanego przez pracownika Urzędu Miasta Puławy. 

3. Wykonawca usługi obowiązany jest do przedkładania faktur wraz z m. in: 
1) rejestrem osób dostarczających zwierzę do lecznicy, 
2) informacją o ilości i gatunku zwierzęcia, 
3) numerem czipa, 



4) egzemplarzem wypełnionego i podpisanego przez lekarza weterynarii wniosku 
upoważniającego do wykonania zabiegu wydanego przez Urząd Miasta Puławy. 

4. Usługa weterynaryjna na sterylizację i kastrację psów i kotów wraz z elektronicznym 
znakowaniem, zwierząt należących do mieszkańców Miasta Puławy usługi finansowanej z  Budżetu 
Obywatelskiego na 2023 rok realizowana będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 
28.12.2023 r. lub do momentu wyczerpania środków zarezerwowanych na realizację tej usługi. 
 

 
W przypadku zainteresowania wykonywaniem usługi proszę o złożenie oferty zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. 
do 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 nr OŚ.6140.4.2023 
z dnia 04 stycznia 2023 r.   

       

Oferta dotycząca realizacji zadania w 2023 r. pn. „ Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z 
elektronicznym znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców Miasta Puławy, usługi 

finansowanej z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” 
 

I. Przedstawiam koszt jednostkowy usługi sterylizacji i kastracji, elektronicznego znakowania, zwierząt 
właścicielskich z terenu Miasta Puławy. 
 
Lp. Zakres usługi Koszt jednostkowy usługi  

/kwota brutto w zł/ 

1. Sterylizacja suki: x 

a) 1-10 kg  

b) 11-25 kg  

c) < 26 kg   

2.  Kastracja psa: X 

a) 1-10 kg  

b) 11-25 kg  

c) < 26 kg  

3. Sterylizacja kotki:  

4. Kastracja kota  

5. Elektroniczne znakowanie 
psów 

 

6. Elektroniczne znakowanie 
kotów 

 

* podany koszt sterylizacji/kastracji/elektronicznego znakowania zwierząt ma uwzględniać wszystkie koszty związane  z 
przeprowadzeniem zabiegu wyszczególnionym w pkt I zapytania ofertowego. 

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) 


