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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta  

i Gminy Białobrzegi nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty  

30 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych 

Gminy Białobrzegi zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na usługi: 

 

1. Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  

2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług z zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej nad 

zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gminy Białobrzegi. 

3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2018 r. – grudzień 2018 r. 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

5. Inne istotne warunki zamówienia: Oferta ma dotyczyć wszystkich pozycji z formularza 

ofertowego. 

Warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury (raz w miesiącu). 

Kwota całego zamówienia nie przekroczy 5.000,00 zł brutto 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie, kwalifikacje, sprzęt                    

i wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy                

i zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności.  

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku (załącznik nr 1) 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. 

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego – w Zakładzie Usług Komunalnych,           

ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi, pocztą, pocztą elektroniczną na adres 

m.jagiello@bialobrzegi.pl 

8. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 12
00

. 

 

 

       
 

 

 

  


