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Nr postępowania 2/PZ/2021 

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane* 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie 
o udzielenia zamówienia  o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto, na 
usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie   
Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy 
Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

I. ZAMAWIAJĄCY:                 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
ul. Gdańska 173-175 
85-674 Bydgoszcz 
tel. 052/ 328-00-09 
fax 052/ 328-00-24 
strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie 

Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z 

o.o. w Bydgoszczy.  

2. Szczegółowy zakres świadczonych usług weterynaryjnych obejmuje: 

2.1. Regularną kontrolę stanu zdrowia zwierząt, przeprowadzaną jeden raz w ciągu 

tygodnia, w ustalone przez Strony dni. 

2.2. Bieżące informowanie kierownika Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy o stanie 

zdrowia zwierząt. 

2.3. Leczenie zwierząt chorych. 

2.4. Wykonywanie wszelkich zabiegów weterynaryjnych, sekcji padłych zwierząt, 

uczestnictwo w odłowie zwierząt. 

2.5. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej zwierząt, w tym szczepień, zwalczanie 

pasożytów. 

2.6. Nadzorowanie ciąży, porodów i połogów samic. 

2.7. W razie potrzeby obezwładnianie zwierząt przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

2.8. Zlecanie, w razie potrzeby, badań diagnostycznych w laboratoriach zewnętrznych, po 

uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Ogrodu. 

2.9. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji: 

2.9.1. książki leczenia zwierząt 

2.9.2. protokołów sekcji, 

2.9.3. innej dokumentacji w razie potrzeby. 

http://www.myslecinek.pl/
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2.10. Stałą, ścisłą współpracę z dyrektorem zoo oraz wyznaczonym koordynatorem ds. 

weterynaryjnych w zakresie profilaktyki, dezynfekcji oraz stosowania  dodatków 

witaminowych i mineralnych dla zwierząt. 

2.11. Przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie stosowania 

dodatków witaminowych i preparatów mineralnych oraz podawania preparatów dla 

zwierząt. 

2.12. Przygotowywanie rocznego planu szczepień, badań i innych zabiegów, 

dostosowanego do obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1. być dyspozycyjny do świadczenia usług weterynaryjnych zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, 

3.2. do stawienia w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy, w przypadku zachorowania 

zwierzęcia, każdorazowo po wezwaniu funkcyjnego pracownika ZOO, w celu 

dokonania interwencji weterynaryjnej, 

3.3. w nagłych przypadkach interwencji w dniu wezwania i niezwłocznie od  momentu 

powiadomienia (max w ciągu 2 godz.). Zasada ta dotyczy wszystkich dni tygodnia, w 

tym świąt, sobót i niedziel.  

4. Usługa dotyczy wszystkich zwierząt będących na stanie ZOO w Bydgoszczy.  

5. Na okres trwania zamówienia podpisana zostanie umowa. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
12 miesięcy od daty podpisania umowy 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

V. WARUNKI I WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1/ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia: 

 aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, (kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem) 

2/ W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (załącznik nr  1): 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

3/ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zakładu leczniczego dla 
zwierząt świadczącego usługi weterynaryjne i być wpisany w ewidencji zakładów 
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leczniczych dla zwierząt prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną 
(kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

4/ Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać lekarza weterynarii z dyplom ukończenia 
uczelni wyższej kierunku weterynarii (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność 
z oryginałem). 

5/ Wykonawca winien zatrudniać lekarza weterynarii o specjalizacji choroby zwierząt 
nieudomowionych (kopia dokumentu poświadczającego ukończenie w/w 
specjalizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub wykazać się 
doświadczeniem w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych w ogrodzie 
zoologicznym lub innej placówce eksponującej min 100 gatunków ssaków, ptaków, 
gadów, płazów egzotycznych, potwierdzone referencjami z min jednego roku usługi 
(kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem). W przypadku gdy 
Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego zostały wcześniej wykonane usługi 
w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia 
dowodów w postaci referencji.  

6/ Wykonawca wskaże lekarza weterynarii, który będzie realizatorem świadczonej 
usługi (formularz ofertowy załącznik nr 1). 

7/ Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji 
i dokumentów, dopuszcza się możliwość poprawienia omyłek rachunkowych i 
pisarskich oraz dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, 
nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja przetargowa przeanalizuje 
zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą wartość brutto. 
Zamawiający dopuszcza wybór następnej najkorzystniejszej oferty z listy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

8/ Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie 
dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów 
dołączonych przez wykonawcę do oferty. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie, dla 
każdej z części następujące kryteria: 

 Cena – C 

 Czas reakcji na zgłoszenie – T 

Końcowy wynik punktowy oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymana ze wzoru:  

P = C + T 

 gdzie: 

  P – ilość punktów przyznana ofercie badanej 

  C – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium cena 
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  T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium czas reakcji na zgłoszenie 
zdarzenia 

1/ CENA (C) – waga 90 %, ocena ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem: 

C = (Cmin / Co) X 90 

  gdzie: 

Cmin – najniższa oferowana cena, oferty która nie podlega wykluczeniu lub 
odrzuceniu; 

  Co – cena badanej oferty. 

  Maksymalnie można uzyskać 90 pkt. 

Ceną ofertową jest całkowita cena brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia. 

2/ CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE ( T) - waga 10%, ocena dokonana zostanie zgodnie 
ze opisem: 

T = (Tmin / To) X 10 

   gdzie: 

Tmin – najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie oferty która nie podlega 
wykluczeniu lub odrzuceniu; 

   To – czas reakcji na zgłoszenie badanej oferty. 

   Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

Czas reakcji na zgłoszenie to czas oczekiwania na przyjazd Wykonawcy do 
Ogrodu Zoologicznego na wezwanie Zamawiającego (TELEFONICZNE LUB 
MAILOWE). Uwaga – czas reakcji nie może być dłuższy niż 2 godziny. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów stanowiąca 
sumę kryteriów C+T. 

VII. OPIS OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie   Zoologicznym w Bydgoszczy w 
Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
nr 2/PZ/2021. 
do sekretariatu LPKiW, do dnia 28.04.2021  r., do godz. 900 na adres: 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
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ul. Gdańska 173-175 
85-674 Bydgoszcz 

VIII. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą 

porozumiewać się pisemnie, e-mailem lub faksem, z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z 

oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę – pkt.V ogłoszenia), również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, składa się pod  rygorem nieważności w 

formie pisemnej. 

2. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą 
porozumiewać się pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z 
oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę – pkt V ogłoszenia, również w 
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, składa się pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej. 

3. Zawiadomienia, wnioski lub inne informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użycie 
środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres 
sekretariat@myslecinek.pl , a faksem na nr 52 328 00 24 (w godz. 7-15), oraz opisane 
„Postępowanie nr 2/PZ/2021”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 
ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

X. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godz. 930 w świetlicy 
LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Zamawiającego. 
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym. 

Zał. 1 – formularz ofertowy 
Zał. 2 – wzór umowy 
Zał. 3 – klauzula RODO 
Zał. 4 – ewidencja zwierząt na dzień 21.04.2021 r. 
 

 
Bydgoszcz 21.04.2021 r. 
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