ZP.271.33.2018

Aleksandrów Łódzki, dnia 10.08.2018 r.

Zamawiający (nazwa i adres) :
Gmina
Aleksandrów Łódzki
Plac Kościuszki 2
95 – 070 Aleksandrów Łódzki
Tel: (0 – 42) 270 – 03 - 00
Faks (0 – 42) 270 – 03 - 13
e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
www.aleksandrow-lodzki.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
na podstawie art. 138o ustawy Pzp
I.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi weterynaryjne na:
1)
2)
3)
4)
5)

Czipowanie zwierząt właścicielskich, wolno żyjących i bezdomnych część A i B,
Sterylizację i kastrację kotów właścicielskich - część C i D,
Sterylizację i kastrację psów właścicielskich - część E i F,
Promocję akcji czipowania zwierząt właścicielskich – część G i H,
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym przebywającym
w boksach tymczasowego pobytu - część I i J,
6) Zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz sterylizacji i kastracji kotów wolno
żyjących - część K i L.
2. Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
85200000-1 Usługi weterynaryjne
II.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do każdej części oznaczonej
cyfrą, ale tylko do jednej z dwóch części oznaczonej literą .
3. Zamawiający określił szacunkowe ilości usług w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 2
do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w ilości mniejszej niż
określona w załączniku nr 2 do SIWZ. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie
trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości szacunkowych usług w zależności od
faktycznych potrzeb Zamawiającego i przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w
ofercie.
4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1, 2 i 3 do SIWZ –
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Formularzem oferty oraz Wzorem umowy.

III.

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r. Z przyczyn
formalnoprawnych termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 aktualne uprawnienia do posiadania zakładów leczniczych dla zwierząt,
1.2 czynne prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi do
oferty załączyć:
2.1 wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,
2.2 zaświadczenie z Izby Lekarsko - Weterynaryjnej o posiadaniu prawa do wykonywania
zawodu lekarza weterynarii.
V.

Kryteria oceny oferty:

Kryterium i waga kryterium:
Cena - 100%
Cena – obliczana jest wg wzoru:
Cena=(C m / C b) x 100 x 100%
C m – najniższa cena oferty,
C b – cena oferty badanej
Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy
Urzędu.
W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia
oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16.08.2018 r. o godz. 08.30. Oferta
złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2
Ustawy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2018 r. o godz. 09.00 w siedzibie
Zamawiającego; bud „C” ( biuro Rady Miejskiej).
Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom
na ich wniosek.

BURMISTRZ
Jacek Lipiński

