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 Gdańsk dnia 10 marca 2021 
 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 85.20.0/U/PN/2021 Usługi weterynaryjne dla Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego, Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 
 

Ocena ofert 
 
 
Zadanie I - Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów na obszarze administracyjnym Miasta 
Gdańska w 2021 roku – program Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
 
Rejon  nr  1 
 
Oferta nr 1 
Firma:  Przychodnia Weterynaryjna Strzyża 
Gabinet poza rejonem. 
Cena łączna brutto:  9.849,60 zł   -   80 pkt. 
Ceny jednostkowe netto:  

a) Sterylizacja: 90,00 zł     -     94,49  %   średniej ceny ofert 
b) Kastracja: 48,00 zł     -     93,53  %   średniej ceny ofert 

 
Oferta nr 2 
Firma:  Gabinet Weterynaryjny J. Słowikowski 
Gabinet poza rejonem. 
Cena łączna brutto:  10.065,60 zł   -   78,28 pkt. 
Ceny jednostkowe netto:  

a) Sterylizacja: 92,00 zł     -     96,59  %   średniej ceny ofert 
b) Kastracja: 49,00 zł     -     95,48  %   średniej ceny ofert 

 
Oferta nr 3 
Firma:  Lecznica Weterynaryjna ZWIERZYNIEC II S.C.  
Gabinet poza rejonem. 
Cena łączna brutto:  10.800,00 zł   -   72,96 pkt. 
Ceny jednostkowe netto:  

a) Sterylizacja: 100,00 zł     -     104.99  %   średniej ceny ofert 
b) Kastracja: 50,00 zł     -     97,43  %   średniej ceny ofert 

 
Oferta nr 4 
Firma:  Przychodnia Weterynaryjna „MAXI” 
Gabinet poza rejonem. 
Cena łączna brutto:  11.232,00 zł   -   70,15 pkt. 
Ceny jednostkowe netto:  

a) Sterylizacja: 100,00 zł     -     104.99  %   średniej ceny ofert 
b) Kastracja: 60,00 zł     -     116,91  %   średniej ceny ofert 
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Na finansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  
a) łączną dla wszystkich rejonów w wysokości:   64.820,00 zł netto  ;  70.005,60 zł brutto 
b) orientacyjnie w wysokości: 10.803,33 zł netto  ;  11.667,60 zł brutto na każdy rejon. 

 
Zamawiający odrzuci ofertę dla rejonu w którym wartość usług przekroczy 20% średniej ceny usług 
we wszystkich rejonach (wg złożonych ofert). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 
na mniejsza ilość zabiegów sterylizacji i kastracji, jeżeli wartość oferty, która została uznana za 
najkorzystniejszą, przewyższa kwotę przeznaczoną na zabiegi w danym rejonie. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę z najniższą ceną, jeżeli ta cena będzie niższa o ponad 30% od średniej cen 
złożonych ofert dla wszystkich rejonów. 
 
Średnia cena netto usług wg złożonych ofert: 
 
a) sterylizacja:  ( 85,00 x 3 + 90,00 x 6 + 92,00 x 6 + 100,00 x 6 + 120,00 x 1 + 100,00 x 6 ) = 
2.667,00 : 28  =  95,25  zł  
 
b) kastracja:  ( 45,00 x 3 + 48,00 x 6 + 49,00 x 6 + 50,00 x 6 + 60,00 x 1 + 60,00 x 6 ) =  1.437,00  :  
28  =  51,32  zł 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych Dyrekcja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Rejon 1 
Przychodnia Weterynaryjna Strzyża Alicja Dolna 
80-276 Gdańsk, ul. Ks. B. Sychty 18 
z ceną 9.849,60 zł brutto. 
 
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 
Nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Zawarcie umowy. 
 
Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183, w terminie: 
pkt 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo  
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 
 
 
 
 
 

 


