
                Urząd Gminy  w Przywidzu
                   ul. Gdańska 7
                      83-047 Przywidz
                     tel. 682-51-46;  tel/fax 682-52-25
                     e-mail: sekretariat@przywidz.pl       www.urzad.przywidz.pl

____________________________________________________________
Przywidz, dnia 27.12.2011 r.

- OFERENCI – 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt  Gminy  Przywidz   zaprasza  do  złożenia  swojej  oferty  cenowej  na  wykonywanie  usługi 
odbioru, transportu  i utylizacji padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Przywidz  w 2012 r.
 Zakres usługi:

1. Odbiór padłego zwierzęcia na zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe  w ciągu 24 godzin od 
przyjęcia zgłoszenia (36 godzin w porze zimowej)

2. Transport padłego zwierzęcia lub jego części do zakładu utylizacyjnego.
3. Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odnośnie odebranego zwierzęcia.

Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Kompletne  oferty należy złożyć  w terminie  do 05.01.2012 r.  do  godz.  10.00 w jeden z  niżej 
wymienionych sposobów:
1/ złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 
2/ przesłać na nr faxu: (0 58) 682 52 25
3/ przesłać na mail: ochrona_srodowiska@przywidz.pl

Informację o rozstrzygnięciu niniejszego zapytania, Zamawiający poda oferentom w terminie 7 dni 
od terminu wyznaczonego na złożenie ofert.

Zapytanie  ma  na  celu  zorientowanie  się  w  cenach  rynkowych  danej  usługi.   Zamawiający  
zastrzega  sobie  prawo  zlecenia  wybranemu  oferentowi  części  zakresu  usługi  za  jego  zgodą,  
unieważnienia lub nierozstrzygnięcia niniejszego zapytania bez podania powodu.

Wójt Gminy Przywidz
    /-/

    Marek Zimakowski

http://www.przywidz.pl/


Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

z dnia 27.12.2011 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………
Adres siedziby ………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………… REGON: …………………………………….
Tel kontaktowy ………………………………. Adres e-mail (jeśli jest) ……………………
…………………………………………………………………………………………………

Składam swoją ofertę cenową na usługę odbioru,  transportu i  przekazania do unieszkodliwienia 

padłych zwierząt lub ich części z terenu  gminy Przywidz w 2012 r.

Koszty wykonania poszczególnych prac:
1. Odbiór, transport i unieszkodliwienie padłego zwierzęcia lub jego części (zwierzę dzikie)

– cena: ………………………………. złotych brutto
 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób zapłaty: …………………………………………………

2. Odbiór, transport i unieszkodliwienie padłego zwierzęcia lub jego części (zwierzę domowe)
– cena: ………………………………. złotych brutto
(słownie: ……………………………………………………….)
sposób zapłaty: …………………………………………………

Zarówno do pkt 1 jak i pkt 2 proszę podać sposób zapłaty (ryczałtowo/ m-c, od sztuki, inny)

Data sporządzenia: ……………….

Podpis Oferenta (i pieczątka): …………………….
















