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ZAPYTANIE OFERTOWE 
(ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP z dnia 

29.stycznia 2004 r.) 

 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o. , ul. Konstantynowska 
8/10, 94-303 Łódź, zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego na 
dezynsekcje  i deratyzację budynków i terenu Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. 

 
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest 
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Miejski Ogród Zoologiczny w 
Łodzi Spółka z o. o.  i nie stanowi podstawy do roszczenia praw Wykonawcy do 
zwarcia umowy. 
 
I. TERMIN  
Wykonania usługi dezynsekcji i deratyzacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. 
  
II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym zobowiązani są do spełnienia ogólnych 
warunków zapytania ofertowego, tj. prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej 
na terenie kraju, posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN i franszyzą redukcyjną 

nie wyższą niż 5 000,00 PLN., posiadać doświadczenie w dezynsekcji  i deratyzacji obiektów 

podobnych  do  obiektów  znajdujących  się  na  terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  w  
Łodzi Spółka z o. o. w organizacji (zamieszkiwanych przez zwierzęta egzotyczne, zwłaszcza 
pazurkowce) oraz innych Ogrodów Zoologicznych. 
Oferent zobowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalowo -techniczno-kosztowe 
przedmiotu zapytania ofertowego w celu dokładnego wyliczenia kosztu dezynsekcji i 
deratyzacji. 
 
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻONEJ 
OFERTY 
- Formularz ofertowy wraz ze stosownymi oświadczeniami (wzór stanowi zał. Nr 1)  
  wypełniony i podpisany przez Oferenta, 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności   
  gospodarczej, 
- Referencje z Ogrodów Zoologicznych lub podobnych instytucji posiadająch zwierzęta  
  egzotyczne m. in. pazurkowce. Jeżeli Oferent czynił w/w usługi dla Miejskiego Ogrodu  
  Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. – nie składa referencji z tej placówki. 
 
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1.Oferent jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dezynsekcji  i 
deratyzacji lub odwołania, unieważnienia zapytania ofertowego.  
2.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyn.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  



2.Ofertę składa się w formie pisemnej (pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym 
ręcznym), w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną/upoważnioną do 
reprezentowania Oferenta. 
3.Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszych warunków zapytania ofertowego i 
zawierać dane określone w Formularzu Ofertowym (wzór stanowi zał. Nr 1).  
4.Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis był opatrzony pieczęcią imienną Oferenta. 
Pozostałe strony mogą być parafowane.  
5.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie i 
datowane przez osobę podpisującą ofertę.  
6.Oferent winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na adres Organizatora zapytania ofertowego, 
zaopatrzonej nazwą, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczonej w następujący sposób:  

„Oferta do zapytania ofertowego na dezynsekcje  i deratyzację na terenie Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o. o ”  oraz  „nie otwierać przed terminem   
22.02.2017 r.” 
7.Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi 
Oferent.  
8.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9.Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Anna  Nowacka tel. 42 632-75-79 w.239 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.Miejsce i termin składania ofert  
Oferty do zapytania ofertowego należy złożyć do 22.02.2017 r., do godz. 12:00, w 

sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o. o.. Do formularza 

ofertowego stanowiącego zał. nr 1 należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz referencje.  
2.Miejsce i termin otwarcia ofert  
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o., ul. 
Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź.  
Termin:   22.02.2017 r. godz. 12:30  
 
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO BĘDZIE 
KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1Kryteriami oceny ofert w niniejszym zapytaniu ofertowym są:  
Cena dezynsekcji  i deratyzacji wybranych obiektów – 100 % 
 
 
 
ZATWIERDZAM 


