
 

 

RGK.6140.21.2019 

FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 1 

do zapytania cenowego 

 DLA ZAP YTANIA OF ERTOWEGO. KTÓREGO P RZEDMIOTEM JEST:  

 Wyłapywanie i opieka nad bezdomn ymi zwierzętami z terenu Gminy Rybno w 2020 roku  

1. Nazwa i adres składającego ofertę:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

REGON ........................................................, NIP .................................................................................. 

Tel. ………………………………, Fax. ………………………, E-mail. …………………………. 

2. My niżej podpisani oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w 

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym zgodnie z opisem: 

 
 

Lp Wyszczególnienie Cena jednostkowa 

netto w zł 
Cena jednostkowa 

brutto zł 
1 2 3 4 
1 Odłapanie, dostarczenie do schroniska, 

sterylizacja i oznakowania zwierzęcia w 

tym samym miejscu: 

a) za pierwsze zwierzę 

b) za każde następne zwierzę 

 
 

…………. 

………….. 

 
 

………….. 

………….. 

2 Interwencja w przypadku zgłoszenia 

przez Zamawiającego  zwierzęcia, 

którego zlokalizowanie przez 

Wykonawcę będzie niemożliwe 

 

 

…………. 

 

 

………… 

3 Utrzymanie jednego zwierzęcia 

wyłapanego w latach 2014-2020 z 

wymaganą obsługą w tym weterynaryjną 

za 1 dobę 

 

 

………… 

 

 

………… 

4 Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w 

tym samym miejscu i w czasie oraz ich 

transport do schroniska wraz ze 

sterylizacją i oznaczenie chipem 

 

………… 
 

………… 

 

* Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w 

przypadku przyjęcia mojej oferty jako najkorzystniejszej do jej zawarcia w ww. warunkach. 

* Oświadczam, że ceny podane w ofercie zawierają wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia  objętego zapytaniem. 

* Oświadczam, że posiadam wszystkie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 

* Oświadczam, że akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy w 

załączniku nr 3. 

* Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2020 r. 

* Termin związania złożoną ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w zapytaniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

* Oświadczam, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zapytania w niniejszym postępowaniu. 



* Wykonawca  oświadcza,  że  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  gwarantującej 

należyte wykonanie zamówienia. 

* Ofertę niniejszą składam na kolejno ……….. ponumerowanych stronach. 

* Załączniki do niniejszego formularza stanowią integralną część oferty. 

* WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. …………………………………………………................................................................................. 

2. …………………………………………………................................................................................. 

3. …………………………………………………................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................................ 

5. …………………………………………………................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Miejscowość i data 

 

 
…………………………………………… 

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy   /Wykonawcy-Pełnomocnika/ 



 

Załącznik nr 2 
RGK.6140.21.2019 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych jakimi dysponuje Wykonawca, 

niezbędnych do wykonania usługi 
 

 
 

Lp. 
Opis (rodzaj, nazwa producenta, 

typ, model) Rodzaj własności 
 

Ilość 
 

Rodzaj własności 

 

 

1 

Środek transportu do przewozu 

zwierząt spełniającym warunki 

określone w ustawie o ochronie 

zwierząt – min. 1 szt. 

  

 

 

 

2 

Urządzenie do odczytywania 

danych z mikroprocesorów 

wszczepianych psom w celu 

identyfikacji adresu ich 

właścicieli –1 szt. 

  

3 Sprzętu do wyłapywania zwierząt 

– 1 szt. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

Miejscowość i data 
 

……………….......................................... 
Podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 


