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Nowy Targ, 2 stycznia 2020r.

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

na  zamówienie,  którego  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych  równowartości
30.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/ 

Urząd  Miasta  Nowy  Targ  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  świadczenie  usług
weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.

Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie następujących usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów:

1) wykonywanie  zabiegów  kastracji  lub  sterylizacji  wolno  żyjących  kotów
doprowadzonych na polecenie Urzędu Miasta Nowy Targ,

2) opiekę  weterynaryjną  nad  zwierzętami  poddanymi  kastracji  lub  sterylizacji  przez
okres powrotu do zdrowia,

3) usypianie ślepych miotów.
2. Świadczenie następujących usług weterynaryjnych dla zwierząt przebywających na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ i których właściciele mieszkają na terenie Gminy Miasto Nowy
Targ:

1) wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji psów;
2) wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji kotów.

Warunki udzielenia zlecenia:
1. Gmina  Miasto  Nowy  Targ  będzie  finansować  zabiegi  sterylizacji  lub  kastracji  wolno

żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów osobom, które otrzymają skierowanie na
zabieg wydane przez Urząd Miasta Nowy Targ.

2. Gmina Miasto Nowy Targ będzie dofinansowywać część kosztów standardowego zabiegu
sterylizacji lub kastracji osobom, które otrzymają skierowanie na zabieg wydane przez
Urząd Miasta Nowy Targ. Pozostałe koszty związane z wykonanym zabiegiem pokrywa
właściciel zwierzęcia.

3. Usługi  mają  być  realizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  sanitarno-
weterynaryjnymi, w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
i  ustawą z  dnia  11 marca 2004r.  o ochronie  zdrowia zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób
zakaźnych zwierząt.

4. Wykonawca może złożyć ofertę częściową.
5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  zamknięcia  postępowania

dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Termin realizacji zamówienia: 
od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
ten cel w budżecie miasta.

Warunki wymagane od wykonawców:
1. Uprawnienia lekarza weterynarii.
2. Narzędzia  i  zaplecze  konieczne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia

zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.



Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 209 lub ze strony
internetowej miasta www.nowytarg.pl, należy składać do 16 stycznia 2020r. w Sekretariacie
Burmistrza Miasta Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7.30-
16.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest  mgr inż. Maria Góraś-
Okła.  Informacje i  wyjaśnienia można uzyskać osobiście  w budynku Urzędu Miasta,  pok.
209, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 26 11 241.
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