
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
…………………………………….
          (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę ……………………………………………..............………...

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................…....

Adres korespondencyjny: ul. ......................................................................................................….

kod _____-_________ miejscowość…………………………………………………....….......………..

Telefon: ……………………....……. Adres e-mail ………......................................................……….

NIP ……………………..…………. REGON .…………………………………………………………….

Numer telefonu interwencyjnego czynny całodobowo: …...................................................….........

L.p. usługa jednostkowa
cena brutto

szacowana ilość
na potrzeby

oceny oferty 

1

za godzinę pracy lekarza weterynarii (lub zespołu 
interwencyjnego) w terenie w godzinach od 700 – 2100 
cena powinna uwzględniać również gotowość do 
świadczenia usługi        /zł/h/

150 h

2

za godzinę pracy lekarza weterynarii (lub zespołu 
interwencyjnego) w terenie w godzinach nocnych tj. od 2100 –
700 oraz w dni wolne od pracy
cena powinna uwzględniać również gotowość do 
świadczenia usługi         /zł/h/

80 h

3
za dojazd do miejsca akcji samochodem Wykonawcy
w celu świadczenia usług weterynaryjnych oraz transport 
zwierzyny     /zł/km/

400 km

4
za środki medyczne użyte do udzielenia pomocy 
zwierzęciu, jego tymczasowego obezwładnienia lub 
uśmiercenia, nie więcej niż       /zł/

150 interwencji

5

za sprzęt medyczny zużyty podczas akcji (interwencji) 
służący ratowaniu zwierząt (np. strzykawki do aplikatora 
weterynaryjnego/karabinka pneumatycznego), nie więcej 
niż       /zł/

150 interwencji

6 za diagnostykę RTG      /zł/ 50 diagnostyk

7

za interwencje w sprawie chorego/rannego ptactwa w 
godzinach od 700 – 2100 z wyłączeniem diagnostyki RTG
cena powinna uwzględniać również gotowość do 
świadczenia usługi        /zł/h/

30 interwencji

8

za interwencje w sprawie chorego/rannego ptactwa w 
godzinach nocnych tj. od 2100 – 700 oraz w dni wolne od pracy
z wyłączeniem diagnostyki RTG
cena powinna uwzględniać również gotowość do 
świadczenia usługi        /zł/h/

30 interwencji



9
za okresowe przetrzymywanie zwierząt/dobę, nie więcej niż  
/zł/

20 dób

10 za unieszkodliwianie zwłok zwierząt     /zł/kg/ 100 kg

11 za zakup przynęty i nęcenie dzików      /zł/1 m-c/ 6 m-cy

12 za montaż odłowni na dziki      /zł/ 3 razy

13 za demontaż odłowni na dziki      /zł/ 3 razy

14 za transport odłowni na dziki        /zł/km/ 50 km

......................................, dnia ..........................
                                                                                              ...........................................................

     (podpis Wykonawcy)
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