
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Wzór oferty 

…......................................... 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 

RIiOŚ.2710.8.2023 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32  

05-304 Stanisławów 

 

OFERTA WYKONAWCY 

„Profesjonalne odławianie, transport i umieszczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stanisławów 

w schronisku nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, na kompleksowej opiece nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu Gminy Stanisławów w 2023 roku oraz usługach towarzyszących” 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………...…………………………………………………………….….. 

Nr telefonu/faks/e-mail …………………………………………………………………………….. 

nr NIP ……………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ……………………………………………………………………………………......... 

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA KWOTĘ: 

a) Cena netto za 1 szt. zwierzęcia: …………………………..zł/+VAT………% 

w wysokości ……………zł/ cena brutto: ……………………………zł 

(słownie:…………………………………..)za odłowienie i utrzymanie w schronisku jednego 

zwierzęcia, wyżywienie, zapewnienie opieki weterynaryjnej, sterylizację i kastrację, prowadzenie akcji 

adopcyjnej, utylizacja zwłok zwierząt padłych lub uśpionych. 

 

b) Odległość schroniska w kilometrach od Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 

05-304 Stanisławów ………………………………………………………………………… 

 

2. Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2023 roku do 28.02.204 roku. 

3. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia podany 

przez Zamawiającego, 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia upływu 

terminu składania ofert, 
6) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 



7) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej 

oferty i że cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

 

 

……………………………………………… 
(podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 
 

  



Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

…………………………………………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że nie podlega 

wykluczeniu 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………................................ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  

„Profesjonalne odławianie, transport i umieszczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stanisławów 

w schronisku nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, na kompleksowej opiece nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu Gminy Stanisławów w 2023 roku oraz usługach towarzyszących” 

 

1) Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2) Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

 

 

……………………………………………… 
(podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

 

  



Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oferent: 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

(nazwa, siedziba firmy, tel, fax, e-mail, NIP, REGON) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania na: 

 

„Profesjonalne odławianie, transport i umieszczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 

Stanisławów w schronisku nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, na kompleksowej 

opiece nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Stanisławów w 2023 roku oraz usługach 

towarzyszących” 

Oświadczam, że: 

1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie stwarzają 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie będą zadawać im cierpienia, 

2. Środki do przewozu zwierząt spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 

 

 

 

 

…………………………………………… 

        (pieczęć i podpis Wykonawcy) 


