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Biuletyn Zamówień Publicznych
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POZYCJA 223538
Ełk: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Numer ogłoszenia: 223538 - 2007; data zamieszczenia: 16.11.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 178016 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6109251, fax 087 6102059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku oraz sprawowanie
opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu miasta Ełku i przewożenie ich do
schroniska w miejscowości............................. a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego,
b) zapewnienie opieki weterynaryjnej psom przebywającym w schronisku,

c) dozór i utrzymanie wyłapanych psów na koszt Wykonawcy w schronisku,
d) prowadzenie działań mających na celu przekazanie psów nowym opiekunom,
e) prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową
charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku,
f) przedkładanie raz na pół roku informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilości zwierząt przyjętych do schroniska i ilości
zdjętych ze stanu z podaniem przyczyn,
g) wyłapywanie zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazane Wykonawcy przez pracowników Urzędu Miasta pod numery
wskazane przez Wykonawcę w ciągu:
- 12 godzin od chwili zgłoszenia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Ełku przed atakami psów,
- 24 godzin w pozostałych przypadkach.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.90.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 588785 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Golańska Marzena Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Zamienie ul. Leśna 23 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Leśna 23, 05-300
Zamienie, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 442622.88
Oferta z najniższą ceną: 442622.88 / oferta z najwyższą ceną: 569160
Waluta: PLN.

