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RŚD.271.4.2021                                                                                  Rutki-Kossaki, dnia  20.12.2021 r. 

Zamawiający: 

Gmina Rutki 

Ul. 11 Listopada 7 

18-312 Rutki-Kossaki 

Informacja z otwarcia ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego  na zadanie pod nazwą "Usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych 

psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z 

usługami powiązanymi”, 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

  

Numer 

oferty 

Nazwa firma 

Wykonawcy 

składającego 

ofertę 

Zaproponowana cena usługi 

1 Schronisko dla 

Zwierząt w Kolnie 

18-500 Kolno,                   

ul. Wesoła 12  

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymania miejsc w schronisku i przyjęcia w tym okresie 24 psów, za co 

przysługuje mu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4065,04 zł netto  

miesięcznie  plus należny podatek VAT opłaty stałej, obejmującej koszt 

wyłapania zwierząt, transport zwierząt do schroniska, bezterminowe 

utrzymanie w nim wraz z wyżywieniem, zapewnieniem opieki lekarskiej, 

prowadzeniem akcji adopcyjnej, usypianie ślepych miotów, sterylizacją i 

kastracją zwierząt. 

2.  W przypadku odłowienia większej ilości psów wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powiększone będzie jednorazowo o kwotę 2000 zł netto plus 

należny podatek VAT za każdego dodatkowo odłowionego psa.     

3.  Za przyjęcie  szczeniąt do 3-go miesiąca  życia opłata jednorazowa za 1 

sztukę 1000 zł netto plus należny podatek VAT .                                                       

2 „Fundacja 

Przyjaciele Braci 

Mniejszych” ul. 

Modlińska 107B,  

05-110 Jabłonna 

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymania miejsc    w schronisku i przyjęcia w tym okresie 24 psów, za 

co przysługuje mu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5500 zł netto  

miesięcznie  plus należny podatek VAT opłaty stałej, obejmującej koszt 

wyłapania zwierząt, transport zwierząt do schroniska, bezterminowe 

utrzymanie w nim wraz z wyżywieniem, zapewnieniem opieki lekarskiej, 

prowadzeniem akcji adopcyjnej, usypianie ślepych miotów, sterylizacją i 

kastracją zwierząt. 

2.  W przypadku odłowienia większej ilości psów wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powiększone będzie jednorazowo o kwotę 2700 zł netto plus 

należny podatek VAT za każdego dodatkowo odłowionego psa.     

3.  Za przyjęcie  szczeniąt do 3-go miesiąca  życia opłata jednorazowa za 1 

sztukę  2700 zł netto plus należny podatek VAT .                                                       

         

Wójt  

Dariusz Sławomir Modzelewski 


