Zielona Góra 28 listopada 2019 r.
Urząd Miasta Zielona Góra
Departament Przedsiębiorczości
i Gospodarki Komunalnej
ul. Boh. Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
DG-GK.032.49.2019.JS
RISS 4638643

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące wykonania usługi: odłów dzików z ich uśmierceniem z terenu Miasta Zielona Góra

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zaprasza dozłożenia
propozycji ofertowej do 30.000 €.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
(68) 47 94 534, fax. (68) 45 57 114
NIP 973-100-74-58 REGON 000654233

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odłowienia z uśmierceniem dzików z
terenów Miasta Zielona Góra, przygotowanie tusz uśmierconych dzików do zdania w punkcie skupu
dziczyzny i ich zdanie do punktu skupu dziczyzny współpracującego z Kołem Łowieckim „Leśnik”.
III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres usług:
a. odłów dzików w ilości 30 sztuk do odłowni będących własnością Miasta Zielona Góra
z terenów Miasta Zielona Góra;
b. uśmiercenie odłowionych dzików;
c. przygotowanie tusz uśmierconych dzików do zdania w punkcie skupu dziczyzny;
d. zdanie tusz uśmierconych dzików do punktu skupu dziczyzny współpracującego z Kołem
Łowieckim „Leśnik”;
e. poinformowanie Zarządu Koła Łowieckiego „Leśnik” o każdorazowym przekazaniu tusz
uśmierconych dzików do punktu skupu dziczyzny.
2. W ramach zleconej usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a. posiadania ważnej legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego;
b. posiadania ważnego pozwolenia na posiadanie broni;
c. posiadania aktualnego świadectwa przestrzelenia broni;
d. dysponowania środkami transportu do przewożenia odłowionych dzików;
e. wystawiania comiesięcznych faktur rozliczeniowych z dołączonym protokołem przekazania
tusz uśmierconych dzików do punktu skupu dziczyzny.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020 r. lub
do wykonania ostatniego z trzydziestu zaplanowanych odłowów z uśmierceniem.

V.

Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a) ma być złożona w formie pisemnej;
b) ma obejmować całość zadania;
c) cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

VI.

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;
b) tabela elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2;
c) zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3.

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
- wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
− Wykonawca posiada wymagany w opisie przedmiotu zamówienia sprzęt do uśmiercania
zwierzyny i dysponuje sprzętem do przewozu uśmierconych tusz dzików;
− Wykonawca jest czynnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego z ważną legitymacją
PZŁ, ważnym pozwoleniem na broń oraz aktualnym świadectwem przestrzelenia w/w broni;
− Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
(tj. ofertę z najniższą ceną) wynikająca z przyjętego kryterium.
IX.

Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycję ofertową należy złożyć w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Przedsiębiorczości
i Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Komunalnej, ul. Boh. Westerplatte 23 I piętro,
65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe – „odłów
dzików z ich uśmierceniem z terenu Miasta Zielona Góra”
b) osobiście w Sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej przy ul. Boh. Westerplatte 23
I piętro, 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe –
odłów dzików z ich uśmierceniem z terenu Miasta Zielona Góra”.

X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Oferentowi na
piśmie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Oferentów, których oferta nie została
przyjęta do realizacji.
XI.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
Jarosław Szczęsny tel. 68 45 57 179

XII.

Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
− zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
− zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

−

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) Tabele elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2;
3) Projekt umowy – załącznik nr 3.

z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
Konrad Witrylak
dyrektor departamentu

