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WZ5532.43.2020 Konin, 22 grudnia 2020r. 

 

Publiczny konkurs ofert na usuwanie, transport i odławianie zwierząt 

nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina. 

 

Kod CPV:  98300000   

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY. 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1  

62-500 Konin 

NIP: 665-289-98-34 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest odławianie nieudomowionych oraz gospodarskich 

zwierząt na terenu miasta Konin. Zakres zamówienia obejmuje  

o odławianie nieudomowionych oraz gospodarskich ww. zwierząt z terenu 

miasta i przewożenie ich do miejsca ich przetrzymywania, 

o udzielanie pierwszej pomocy rannym, chorym i bezdomnym zwierzętom 

nieudomowionych oraz gospodarskich z terenu miasta, 

o zapewnianie pobytu – kwarantanny zwierząt w przypadku podejrzenia 

chorób zakaźnych, 

o zapewnienie opieki lekarza weterynarii na potrzeby leczenia, ogłuszania 

oraz w razie konieczności uśmiercania zwierząt, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-weterynaryjne-9044
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-weterynaryjne-9044


 

o odławianie i transport do miejsca tymczasowego pobytu zwierząt 

nieudomowionych oraz gospodarskich z miejsc publicznych w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, 

o przewóz zwierząt nieudomowionych do miejsca wypuszczenia ich na 

wolność, 

o przewóz zwierząt egzotycznych w przypadku braku możliwości ustalenia 

właściciela do ogrodu zoologicznego, 

o uśmiercanie zwierząt poprzez odstrzał lub usypianie, 

o ogłuszanie zwierząt, 

o utylizacja uśmierconych zwierząt, 

o leczenie zwierząt, 

o karmienie zwierząt. 

o pełnienie całodobowej gotowości do wyjazdu. 

 

2. Oferta wykonawcy składającego ofertę winna zawierać cenę w formie 

miesięcznego ryczałtu. 

 

III. Termin realizacji zamówienia:  

Od dnia zawarcia umowy do 31grudnia 2021r. 

 

IV. Warunki udziału w Publicznym Konkursie Ofert. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

wymagania  

Wykonawca musi posiadać: 

- Grupę interwencyjną (min. 3 osoby + lekarz weterynarii) gotowa do 

działania 24 godz. na dobę. 

- Pojazd przystosowany do humanitarnego przewozu schwytanych zwierzat, 

również dużych zwierząt (łoś, jeleń). 

- Aplikator pneumatyczny – zasięg co najmniej 50m. 

- Środki usypijące do aplikatora pneumatycznego 

- Klatki, sieci, żywołapki i inne niezbędne urządzenia do humanitarnego 

odłowu zwierzat, w tym także drapieżnych i egzotycznych, 

- Wybiegi i pomieszczenia do przetrzymywania i leczenia odłowionych 

zwierząt: 

a) Wybieg o powierzchni min. 400m. z mozliwością oddzielania od siebie 

zwierząt nieudomowionych i gospodarskich, 

b) Pomieszczenie do huminatarnego przetrzymywania dużych zwierząt. 

c) Pomieszczenia do huminatarnego przetrzymywania małych zwierząt. 



 

d) Pomieszczenia do huminatarnego przetrzymywania zwierzat 

drapieżnych i egzotycznych. 

e) Woliery do huminatarnego przetrzymywania rannych i chorych 

ptaków (również drapieżnych i egzotycznych). 

 

 

V. Kryteria oceny oferty: 

Cena oferty – 70% 

Czas reakcji na zgłoszenie  - 30 % 

 

Waga ceny: 

Wc = (Oferta z najniższą cena / oferta badana) x waga kryterium x 70 pkt. 

 

Waga czasu reakcji: 

Wcz = (Oferta z najkrótsztym czasem reakcji / oferta badana) x waga 

kryterium x 30 pkt. 

 

Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największa 

ilość punktów. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”     

(Załącznik nr 2). 

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę w formie 

miesięcznego ryczałtu. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

4. Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy (Załącznik nr 1). 

 

VII. Miejsce I termin składania ofert. 

1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  

Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,62-500 Konin, nie później niż do dnia 

30.12.2020 r. do godz.13:00  

2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (opakowaniu). 

3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na 

adres: 

Urząd Miejski w Koninie 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 



 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

,,Oferta na usuwanie, transport i odławianie zwierząt nieudomowionych oraz 

gospodarskich na terenie miasta Konina. Nie otwierać przed 29.12.2020r. godz. 

13.00.” 

 

VIII. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.12.2020r. o godz. 13:30 w pokoju 

nr 4 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 21.  

IX. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem 

ich otwarcia. 

 

X.   Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu 

ofert w przypadku gdy: 

a) nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia 

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży                         w interesie publicznym lub jest niecelowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości 

zawarcia ważnej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o 

publicznym konkursie ofert bez podawania przyczyny. 

4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w 

szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki 

realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

gdy przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne 

okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji 

dotyczących  warunków realizacji zamówienia. 

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                       

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby 

fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem              

w niniejszym postępowaniu, że:  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MIASTO KONIN - URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto 

Konin, Plac Wolności 1,     62-500 Konin, reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Konina, kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, 

telefon: 63 2401111, fax 63 2429920; 

Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Koninie 

(Urzędzie Miejskim w Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, 

kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon:   63 2401225; 

Cel przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

polegającym na wykonaniu „Aktualizacji planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na 

lata 2021-2035”. 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię i 

nazwisko/nazwa, adres, numeru telefonu, nr faxu, adres a-mail 

ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i wynika z Zarządzenia Nr 68/2018 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu Miasta 

Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich 

Okres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin 

Urząd Miejski w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wynosi 5 lat.  

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą), 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych, 



 

Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO 

Prawo wniesienia skargi 
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

/-/ Kierownik 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

Paweł Figurski 

Osoba do kontaktu: 

Jacek Kruszyński 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

ul. 3 maja 21 

62 – 500 Konin 

tel. 63 24 01 124 

e-mail: jacek.kruszynski@konin.um.gov.pl   
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