Lubliniec, dn. 22-02-2021 r.
URZĄD MIEJSKI
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
SK.6140.00010.2021
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec zaprasza do
złożenia oferty na przeprowadzenie zabiegu kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców
Lublińca.
Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca – projekt
"Darmowa sterylizacja i kastracja dla kotów"
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów, które
należą do mieszkańców Lublińca.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badania stanu zdrowia zwierzęcia, które stanowi czynnik dopuszczający
go do wykonania właściwego zabiegu;
2. Zapewnienie lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji;
3. Wykonanie przez uprawnionego lekarza weterynarii zabiegu sterylizacji lub kastracji;
4. Zapewnienie kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy;
5. Zapewnienie kotu leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe,
przeciwzapalne, antybiotyki);
6. Zdjęcie szwów;
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać następujących przepisów:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020, poz. 668).
2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020, poz. 1421).
3. Właściwych rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustaw.
III.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia: 30.11.2021 r.
albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.

IV. Istotne warunki zamówienia:
1. Gabinet weterynaryjny - miejsce, gdzie będą wykonywane zabiegi sterylizacji lub
kastracji, musi znajdować się na terenie Gminy Lubliniec.
V. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 26.02.2021r do godziny 13.00.
VI. Ofertę należy dostarczyć w jednym z poniżej wymienionych sposobów :
1. Złożenie w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul.
Paderewskiego 7A,
2. Wysłanie pocztą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w
Lublińcu w systemie ePUAP lub SEKAP albo na adres e-mail: um@lubliniec.pl,

3. Wysyłając faxem na nr: (34) 353 01 05
VII. Zleceniobiorca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru.
VIII. Propozycję ceny należy wyliczyć następująco:
- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
IX.

X.

XI.

Spośród złożonych ofert spełniających wymogi niniejszego zamówienia zostanie
wybrana najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia następujących kryteriów i wag:
1. Cena, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie – 100%,
Osoby do kontaktów z oferentami:
1) Marta Widera, tel. 34 353 01 00 wew. 170 – Wydział Komunalny
2) Natalia Piskoń, tel. 34 353 01 00 wew. 171 – Wydział Komunalny
Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Zleceniobiorca
zobowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie wymogi zamówienia i
złożonej oferty.

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania
przyczyny.
XIII. Do ogłoszenia dołączono następujące załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór umowy,
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

Klauzula informacyjna przy zamówieniach publicznych
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”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w
Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
•administrator ustanowił stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest
możliwy pod nr tel. 34353 01 00 wew. 157, mail iod@lubliniec.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie zabiegu
kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców Lublińca” prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 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.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

