Pabianice dnia 15.09.2016 r.
ZAPYTANIE O CENĘ
Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110 prosi o informację jak
u Państwa przedstawia się kosztorys na poniższe zlecenia na rok 2017.
Oferta dotyczy roku 2017, usługi będą płatne miesięcznie.
Do schroniska przyjmowanych jest rocznie łącznie około 300 psów. Rocznie wykonuje się około
170 sterylizacji, 10 eutanazji.
Wymienione poniżej usługi powinny być wykonywane podczas wizyt w Schronisku dwa
razy w tygodniu po 4 godziny w ustalone na stałe dni tygodnia, dodatkowo ( również w pozostałe
dni tygodnia jeżeli zachodzi pilna konieczność ).
Do przyszłego świadczeniobiorcy należeć będzie:
Lp.

Opis świadczenia

Proponowana
Cena brutto

1. - ustalanie programu profilaktyki i nadzór nad jego realizacją
2. - ustalenie programu dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji oraz nadzór nad
jego realizacją,
3. - nadzór nad pracą Technika Weterynarii (nadzór nad zabiegami
profilaktycznymi wykonywanymi przez technika weterynarii )
4. - prowadzenie wymaganej dokumentacji w związku z opieką nad zwierzętami
w Schronisku ( książka kliniczna , karty psów, rejestry ),
5. - prowadzenie wykazu psów szczepionych przeciw wściekliźnie,
6. - prowadzenie protokółów eutanazji i upadków zwierząt,
7. - składanie sprawozdań, wystawianie faktur oraz rozliczeń z dostarczonych
leków (pełne opakowania) oraz wykonanych badań diagnostycznych,
8. - prowadzenie rejestru leków sedacyjnych
9. - oględziny, diagnozowanie, szczepienia i leczenie łącznie z chirurgią zwierząt
przyjmowanych i przebywających w Schronisku
10. - wykonywanie zabiegów eutanazji w przypadkach przewidzianych Ustawą o
Ochronie Zwierząt / Dz. U. Nr 11 poz. 724 z 21.08.1997r wraz z późn. zm. /
11. - leczenie zwierząt adoptowanych ze Schroniska , w przypadku wystąpienia
objawów chorobowych w ciągu 14 dni od dnia adopcji przy istniejącym
domniemaniu, że zakażenie nastąpiło w Schronisku .
12. - wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów przebywających
lub adoptowanych ze Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach zgodnie z
umową adopcyjną
Razem cena brutto ( za miesiąc )
Do w/w cennika usług mogą zostać doliczone opłaty za leki i wykonywane badania
w ramach opieki lekarza nad zwierzętami ze Schroniska, zgodnie z rozliczeniem. Kwota rozliczenia
nie może być większa niż brutto 1300,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym do zadań Lecznicy należeć będzie dostarczanie leków w miarę
potrzeb oraz nadzór nad ich przechowywaniem
Faktura

obejmowała

będzie

koszt

miesięczny

świadczonej

usługi

zgodnie

z punktami od 1 do 12. Oferowana cena brutto (punkty 1-12) jest kwotą stałą za miesiąc.
W przypadku zakupu leków oraz wykonywanych badań będzie wymagany załącznik do faktury
z którego będzie wynikało: ile i jakich leków oraz badań było wykonane.
Termin rozpoczęcia świadczenia usług ustala się na dzień 01.01.2017
Umowa zawarta na czas określony - 1 rok z możliwością aneksowania
Oferty cenowe na świadczenie usług weterynaryjnych dla Schroniska należy składać
do 15 października 2016 roku.
Rozpatrzenie ofert 17.10.2016 roku.
Informacje o wyniku zostaną umieszczone na stronie BIP Schroniska.

