WZ 5532.43.2020

Konin, dn. 30.12.2020r.

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
usuwanie, transport i odławianie zwierząt nieudomowionych
oraz gospodarskich na terenie miasta Konina.
Znak sprawy: WZ 5532.43.2020
1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego:
Publiczny konkurs ofert
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Publiczny konkurs ofert na usuwanie, transport i odławianie zwierząt nieudomowionych oraz
gospodarskich na terenie miasta Konina.

Główny kod CPV –98300000

3. Rodzaj zamówienia: usługa
4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 1.12.2020r. na kwotę 81 300,81 zł
netto, costanowi równowartość 19 043,12 euro (po kursie 4,2693 zł za 1 euro).
Szacunku dokonał/a Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Lewicki na podstawie programów
zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalone w miastach o podobnej
wielkości i ilości mieszkańców jak Konin (Inowrocław, Ostrów Wlkp.,
Leszno, Gniezno, Kalisz, Przemyśl) oraz w konsultacji telefonicznej z
pracownikami do tej pory realizującymi ww. zadania w zakresie ilości zdarzeń
ze zwierzętami nieudomowionymi na terenie miasta. Ponadto podano analizie
podobne umowy w innych samorządach, w wyniku czego nie odnaleziono
żadnego samorządu realizującego podobne zadania w sposób formalny i pełny.
Szacując wartość zamówienia poddano także analizie Raport NIK dotyczący
realizacji zadań samorządów w zakresie dzikich zwierząt.
(załączono stosowną dokumentację szacowania wartości zamówienia).
5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
100000,00 zł. brutto. Kwota dotyczy 12 miesięcy.

6. W dniu 22.12.2020r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert w
BIP.
7. W wyznaczonym terminie wpłynęła/o/y 1 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą:
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8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 30.12.2020r. o godz. 13.30 w miejscu:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Koninie, ul. 3 maja 21, 62-500 Konin, pok. Nr 4.
(wypełnić tylko w przypadku publicznego konkursu ofert).
9. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (m.in.: uzasadnienie odstępstwa od procedury udzielenia
zamówienia publicznego ,o którym mowa w § 6 Zasad udzielania zamówień
publicznych do 30.000 euro, informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed
terminem składania ofert, złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert,
omyłki w treści ofert, odrzucenia ofert czy wykluczenia wykonawców, przebieg i
ustalenia na dodatkowych negocjacjach warunków umowy, jeśli takie miały
miejsce, informacje o ofertach niespełniających wymagań i warunków określonych
przez zamawiającego, itp.):
Nie odnotowano wykluczenia oferty. Spełniała ona wszystkie kryteria.
10. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej na kwotę 8241,00 zł. brutto
(słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100) jako
najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki
zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert.

11. Uwagi: Brak
12. Protokół sporządził/a: Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Lewicki (wskazać osobę odpowiedzialną za
przeprowadzenie i/lub realizację zamówienia).

Zatwierdzam
…....................................................................
(data i podpis kierownika komórki merytorycznej
lub innej upoważnionej osoby).

