Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel.: 058 66 04 300, fax: 058 66 04 301, e-mail: rolnictwo@kosakowo.pl
ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na podst. art 4 pkt 8 zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t z późn.zm) na

Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy
Kosakowo oraz opiece nad nimi.
1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi.
W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
1) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo wraz z ich transportem do miejsca
przetrzymywania tj. schroniska działającego na podstawie odrębnych przepisów;
2) przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte
warunki utrzymania
3) prowadzenia ewidencji zwierząt (m.in. w formie odczytu nr czipa oraz wykonania dokumentacji
zdjęciowej) i przekazywania jej Zamawiającemu;
4) informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji.
5) przy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia
dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom;
6) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z z 2013r., poz. 856 z późn. zm.);
7) współpracy z Zamawiającym w zakresie aktualnych programów zwalczania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Kosakowo.
Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016r.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane w formie decyzji
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług dotyczy przedsiębiorców, (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) lub w przypadku organizacji społecznych,
że z jej statutu wynika, iż celem jej działania jest prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność
zarobkową;
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 30.12.2015r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi
Interesanta tut. Urzędu Gminy
5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 30.12.2015r o godz. 10.30.
6. Informacje o zamówieniu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej
pok 08, tel.: 058 660 43 07
Kosakowo, dnia 21.12.2015r.

Podpisano:
Anna Browarczyk
Kier.Ref.Gosp.Komun.Roln.i Ochr.Środ.
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