Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 13 kwietnia 2018 r.

ZP.271.1.11.2018

Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT
na świadczenie usługi pn.:
„Chipowanie psów posiadających właściciela z terenu miasta Słupska” .
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZP.271.1.11.2018

ZATWIERDZAM
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA
Słupsk, dn. 13.04.2018 r.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
MIASTO SŁUPSK
siedziba: Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
adres e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Adresy internetowe: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl
NIP 839-10-05-507
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich
(psów – samców i samic).
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
3. Regulamin planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów – samców i samic) na
terenie miasta Słupska w roku 2018 stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
30.11.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 5
ust. 1 projektu umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt, prowadzonego przez właściwą Izbę Lekarsko – Weterynaryjną.
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów
stanowiących przedmiot zamówienia.
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca:
a) wykaże,
że
posiada
gabinet
weterynaryjny
prowadzony
zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa, zlokalizowany na terenie
miasta Słupska;
b) wykaże posiadanie przez co najmniej jedną osobę wykształcenia kierunkowego
– tytułu lekarza weterynarii lub zootechnika.
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V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez właściwą Izbę Lekarsko –
Weterynaryjną.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
Zaproszenia.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale lub w formie
kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V muszą zostać złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Niniejsze Zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na
stronie internetowej Zamawiającego bip.um.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie
przez Wykonawców.
2. Na stronie internetowej Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie
informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in.
uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści Zaproszenia do składania
ofert.
3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią Zaproszenia do składania ofert i na
bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku
gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
bez ujawniania źródła zapytań.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
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7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są Wojciech Wasiak
i Dorota Szłyk. Porozumiewanie się Wykonawcy z osobami uprawnionymi odbywać
się może w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku
w godzinach 7:30 do 15:30 oraz w piątki w godzinach 7:30 do 14:30.
8. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez
adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu
ofertowym.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia,
zawiadomienia, inne informacje oraz pytania faksem lub drogą elektroniczną, każda
ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany
przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną
zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą – 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, cena podana w Formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie
należne składki (w tym na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na
podatek dochodowy), które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W przypadku wyboru oferty złożonej
przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zamawiający żąda
przed podpisaniem umowy złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego
zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych
składek.
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią
wszystkich dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert i na
bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego
(załącznik nr 3) i złożona wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
w języku polskim, pismem czytelnym, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Umocowanie (pełnomocnictwo) do
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podpisania złożonej oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała
propozycji alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami
informacji zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub
złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego
nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować
i datować własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
13. Dokumenty składające się na ofertę należy przekazać zamawiającemu
w następujący sposób: wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie zawierające ofertę, winno być zaadresowane do zamawiającego (Urząd
Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu pok. nr 6),
opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone napisem:
Oferta dotyczy postępowania na świadczenie usługi pn.:
„Chipowanie psów posiadających właściciela z terenu miasta Słupska”

Nr postępowania: ZP.271.1.11.2018
Nie otwierać przed dniem 19.04.2018 roku godz. 11:30
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych
informacji.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
16. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone
określeniem „ZMIANA”. Dla wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej
sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów
stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.
17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
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być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
19. Wykonawca nie może zastrzec takich informacji jak: nazwa oraz adres Wykonawcy,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz
warunków płatności. Zastrzeżone informacje należy wskazać w formularzu oferty
(Załącznik nr 3 do Zaproszenia) oraz złożyć w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej
kopercie oznaczonej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie
zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych, Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert do 19.04.2018 r. do godziny 11:00
Oferta winna być złożona osobiście lub przesłana na adres:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie
Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 119.
3. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust.1 nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena* oferty, tj. cena jednostkowa za jeden zabieg chipowania psa winna zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w Formularzu ofertowym stanowi cenę brutto, to jest cenę netto
powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od
towarów i usług (VAT).
3. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
4. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Cena*: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1830) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.
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XI. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert - cena (znaczenie 100%)
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert

liczba punktów = ………………………………………………………………… x 100
cena badanej oferty

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom Zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o ww. kryterium oceny ofert.
3. W przypadku takiej samej ceny zaoferowanej przez więcej niż jednego wykonawcę,
zamawiający podzieli zamówienie na odpowiednią ilość części, proporcjonalnie
dzieląc kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki umowy zostały zawarte w załączonym projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia.
Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:
Nr załącznika

Tytuł

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Regulamin planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów –
samców i samic) na terenie miasta Słupska w roku 2018

Załącznik nr 3

Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załącznik nr 5

Projekt umowy
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