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z

wyboru lekarza weterynarii Swiadczqcego uslugi weterynaryjne na
terenie gminy Blonie

W dniu 17.02.2015r. Zamieszczono w Biuletynie informacji Publicznej zapytanie ofertowe

dot. przedstawienia oferty cenowej dotyczqcej 6wiadczenia ustug weterynaryjnych zwiqzanych z
realizacjq,,programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno5ci na terenie
Gminv Btonie" w okresie od 01.03.2015r.-01.03.2016r. a mianowicie :
a), udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzqtom poszkodowanym w wypadkach

komunikacyjnych na terenie gminy Blonie oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej
zwierzqtom bezdomnym, wymagajqcym takiej opieki (wizyta, koszty dojazdu, lek6w
i materiai6w medycznych),

b). eutanazji zwierzEt nieuleczalnie chorych (w sytuacji dopuszczonej przepisami),
c). sterylizacii i kastracji bezpafskich ps6w i wolno iyjqcych kot6w,

d). sterylizacji i kastracji ps6w i kot6w posiadajqcych wfaScicieli.
e). chipowania ps6w bezpafskich ( chip, wpis do bazy),

f). usypianie Slepych miot6w,

g) pierwsze badanie og6lnego stanu zdrowia zwierzqcia bezdomnego bqdi wolno iyjqcego kota
wraz z wykonaniem niezbqdnych czynno5ci lekarskich i podaniem lek6w,
h) kontynuacja leczenia iw - kolejna wizyta,
i). odrobaczenia psa/kota,

j). odpchlenia psa/kota,
k). komplet podstawowych szczepieri (pierwsze szczepienie od cho16b zakainych iw3cieklizny).

zgodnie z obowiEzujecymi w Polsce przepisami dotyczqcymi dobrostanu zwierzqt w
szczeg6fno5ci ustawA z dnia 21 sierpnia t997r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003r. Nr 106
poz. 1002 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz UchwalE Nr

Xllll/346/14 Rady

Miejskiej w Bloniu z dnia 24 marca 20l4r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad
zwierzetami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomno6ci zwierzEt w gminie Blonie.

t

Odpowiedi

z

ofertq cenowa otrzymano od nastqpujacych zaklad6w leczniczych:

f. Oferta zalo2ona w dniu 25.02.2015r. o godz. 74:tO przez:

Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Justyna Woinicka-Grabiec
zaktad leczniczy w Bloniu przy ul. Warszawskiej 10

pkt od a do k) : 1.335,05 zl netto + 106,80 zl VAT = L.44t,86 zt brutto
(mvlnie okre5lono w ofercie tacznq kwotq jako: 1.334,93 z+ netto+106,79 VAf = I44'J.,72 zl
brutto)
za cenq lqcznie (za

ff. Oferta zalo2ona w dniu 25.02.2015r. o godz. 15:15 przez:
Vet Med Vet Vita Lecznica dla zwierzqt
lek.wet. Mafgorzata Guzowska
zaklad leczniczy w Bioniu przy ul. Kolejowej 5

pkt od a do k) : 1.336,12 zl netto + 105,88 zl VAT = t.443,OO zf brutto
(mylnie okre6lono w ofercie tqcznq kwotq jako:882,4I zt netto+8% VAT = 953,00 zl brutto)
za cenq fqcznie (za

llf. Oferta zalo2ona w dniu 25.02.2015r. o godz. I5:4O przez:
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Anna Dudek, lek.wet. Wojciech Gqsiorowski
zaktad leczniczy w Btoniu przy ul. Warszawskiej 22D
pkt od a do k) : 1.265,92 zl netto + t01-,27 zf VAT = t.367,I9 zl brutto
(mylnie okreSlono w ofercie tqcznq kwotq jako: L'265,92 zt netto+110,08 VAT = 1'376,00 zi
brutto)
za cenq lqcznie (za

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych ofert do realizacji przedmiotu zam6wienia

wybrano ofertq:

.

zloionq przez lek. wet. Anne Dudek i Wojciecha Gqsiorowskiego Gabinet Weterynaryjny
z

DU DEK-VET s.c.

siedzibq w Bloniu przy ul. Warszawskiej 22D
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