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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie 

przekraczające wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro, na zdanie pn.: 

„Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu 

Gminy i Miasta Wyszogród”. 

 

Informacja z otwarcia ofert 
 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z Wewnętrznym 

regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tyś. euro, podaje do 

publicznej wiadomości informacje z otwarcia ofert. 

 

1. W dniu 27 kwietnia 2020r., komisja przetargowa, dokonała otwarcia otrzymanych 

ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 27.04.2020r. do godz. 

10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 

 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres 

Oferowana 

kwota brutto 

PLN* 

1. 
Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie 

Ul. Gostkowska 83 

06-400 Ciechanów 

a) 380,00 zł 

b) 280,00 zł 

c) 1,70 zł 

d) 250,00 zł 

160,00 zł 

60,00 zł 

60,00 zł 

e) 10,00 zł 

f) 75 km 

2. 
SUEZ Płocka Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o. 

Ul. Przemysłowa 31 

09-400 Płock 

a) 250,00 zł 

b) 170,00 zł 

c) 3,50 zł 

d) 400,00 zł 

300,00 zł 

10,00 zł 

20,00 zł 

e) 35,00 zł 

f) 41,8 km 
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*Objaśnienia do tabeli – kolumna oferowana kwota brutto PLN: 

a) Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia; 

b) Odbiór z miejsca wyznaczonego, wyłapanego uprzednio przez 

Zamawiającego zwierzęcia oraz transport do schroniska; 

c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego 

zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszt dojazdu za 1 km; 

d) Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych: 

- sterylizacja 

- kastracja 

- czip podskórny 

- uśpienie/eutanazja; 

e) Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierzęcia w schronisku: kwota za 

każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku; 

f) Rzeczywista odległość schroniska od siedziby Zamawiającego. 

 

 

2. Zamawiający  podczas otwarcia ofert poinformował, że na sfinansowanie 

zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 39 000,00 zł brutto. 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród 

/-/ Iwona Gortat 

 


