Zalacznik Nr I

Formularz oferty
w postcpowaniu o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty
30000,- euro na 5wiadczenie uslug dotyczqcych odlawiania bezdomnych zwierzgt
i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierzat
Nazwa oraz adres Wykonawcy
NIP
tel

REGON
fax

e-mail
Numer r-ku bankowego
1. Oferujc swiadczenie uslug odlawiania bezdomnych zwierzgt i zapewnienia
im miejsca w schronisku dia zwierzqt prowadzonym przez Wykonawcy poprzez
utrzymanie przyjctych zwierz4t pod opiekq weterynaryjnq, i zapewnienie nim opieki
i wyzywienia. Przyjgte zwierzcta winny byc wysterylizowane lub wykastrowane.
Nalezy prowadzic dokumentacj@ przyjetych zwierzqt i ich znakowanie w celu
umozliwienia ich identyfikacji. Obowizzkiem Wykonawcy jest takze poszukiwanie
wlascicieli dla tych zwierzgt. Zakres swiadczenia uslugi dotyczy takze 26 psow
znajduj4cych sic w schronisku w Lodzi i Wojtyszkach
za cenc ustalonq zgodnie z propozycjq zawartq w pkcie 6 wym. zaproszenia.

a/ cena uslugi za odlowienie jednego zwierzccia, transport do schroniska i oznaczenie
chip em:
.................................................................A netto
..................................................................A brutto
b/ cena uslugi za odlowienie w tym samym miejscu i czasie oraz transport
do schroniska i oznaczenie chipem drugiego i kolejnych zwierzgt (cena pierwszego
okreglona w pkt 1 a)
................................................. zl netto
................................................. A brutto
c/ cena za zgloszenie przez Zleceniodawcc zwierzccia, ktorego ziokalizowanie
nie bcdzie mozliwe (koszt dojazdu)
.................................................. zl netto
................................................ zl brutto
d/ cena uslugi w stosunku do jednego zwierzccia za 1 dobc pobytu w schronisku
wynosi:

.................................................................A netto
...................................................................A brutto
2. Ogwiadczam, ze zapoznalem sic z opisem przedmiotu zamowienia
i wymaganiami/warunkami/ Zamawiajztcego i nie wnoszc do nich zadnych zastrzezen.
Oswiadczam jednoczesnie , ze spetniam warunki dotyczgce:

Posiadania uprawnier do wykonywania przedmiotowej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajq obowigzek ich posiadania, posiadania wiedzy
i doswiadczenia , dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, oraz sytuacjzl ekonomiczncl i finansowq
3. Zalgcznikami do niniejszego formularza oferty, stanowi4cym integralnq, czcgc oferty
s4:
• zaakceptowany i podpisany wz6r umowy
• zagwiadczenie o wpisie do CIDG lub odpis z KRS
• decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu Wykonawcy
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Miejscowogc dnia

pieczcc i podpis osoby uprawnionej do skladania ogwiadczen w imieniu Wykonawcy

