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Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO

na  zadanie pn. 
      "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017 "

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości nie przekraczające  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro    na podstawie art. 4      
pkt.8 ,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze 
zm. ),wszczęte  w dniu 22. 12.2016 r.  w formie ogłoszenia - zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  w/w 
zadanie została wybrana oferta : 
DEX J. Furman 
 ul. Otwarta 5a/6 
56-400 Oleśnica
W przedmiotowym postępowaniu złożono: 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert y. Jedynym kryterium  jakim kierował się Zamawiający przy wyborze 
oferty najkorzystniejszej była cena brutto  za wykonanie zadania. 

Lp- 
 

 Kryterium – wyszczególnienie  DEX J. Furman  ul. 
Otwarta 5a/6 56-400 

Oleśnica

MarMac Marcin Kolenda  ul. 3 
Maja 12 56-400 olesnica

Cena  brutto/ ocena 
punktowa 

Cena  brutto/ ocena punktowa 

1 za  każdego  wyłapanego  bezdomnego  psa  oraz 
przewiezienie wyłapanego psa do lekarza weterynarii

253,38 zł/100 pkt.. 738,00 zł / 34,3 pkt.

2 za  każdego  wyłapanego  wolnożyjącego  kota  oraz 
przewiezienie wyłapanego kota do lekarza weterynarii,

184,50 zł/100 pkt. 738,00 zł / 25 pkt.

3 za  każdy  odłowiony  miot  bezdomnych  zwierząt  oraz 
przewiezienie wyłapanego miotu do lekarza weterynarii,

253,38 zł/ 38,84 pkt. 98,40 zł / 100 pkt.

4 w  przypadku  gdy  zaistnieje  konieczność  przetrzymania 
wyłapanego zwierzęcia przez Wykonawcę za okres 1 doby 

18,20 zł/100 pkt. 18,45 zł /98,64 pkt.

5 za  transport  zwierzęcia  do  schroniska,  czyli  poza  teren 
Gminy Oleśnica, ustala się stawkę za 1 km

1,00 zł// 21 pkt. 0,21 zł /100 pkt.

Punktacja łączna 359,84 :5= 71,97 pkt. 357,97 :5 = 71,59 zł

Oferta nr  1   spełnia  warunki udziału w postępowaniu  oraz wymogi Zamawiającego określone w 
ogłoszeniu  na przedmiotowe zadania. 
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