
OFERTA I OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany:……………………………………………………………………………………………………………….. 

zam. 

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

legitymujący się nr PESEL……………………………………………………………………………………………………….. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………………….............. 

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

NIP , REGON, KRS……………………………………………………………………………………………………………… 

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

1. SKŁADAM ofertę na Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do 

schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu 

Gminy Lipie w 2020 r 

1) Ceny netto i brutto zawierające wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem niniejszego zamówienia, w tym koszty pojedynczych usług 

obejmujących zamówienie 

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

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

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

2) Nazwa i dane adresowe schroniska, nr schroniska w rejestrze podmiotów nadzorowanych 

z podaniem województwa, nazwę podmiotu który prowadzi schronisko 

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

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

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

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

3) odległość od schroniska do granicy z gm. Lipie w kilometrach 

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

4) czas reakcji na zgłoszenie interwencji 

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



 

2. PONADTO składając ofertę na  Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, 

transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom 

pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2020 r., świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia,  oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

1. dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn.zm). 

2. posiada specjalistyczny sprzęt do chwytania bezdomnych zwierząt  

3. zatrudnia pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie 

zwierząt i jej przepisów wykonawczych 

4. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019r. 

poz. 1843 z późn.zm) i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy. 

5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

      Dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy, 

6. zaoferował cenę, która zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty; 

7. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zaproszeniu; 

8. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

9. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

10. zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................     .............................................................. 

data                                                     czytelny podpis uprawnionej osoby 
 


