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DZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie pn.: ,,Dostawa gryzoni i królików w roku 2023” obejmuje sukcesywną dostawę 

gryzoni i królików w ilości: 

Część 1: GRYZONIE 

LP. PRODUKT ILOŚĆ 
 

J.M. 

1. 
 

Myszy żywe (waga 1 szt. 25-30g) 
2700 szt. 

2. Myszy mrożone (waga 1 szt. 25-30g) 2646 szt. 

3. Szczury mrożone (waga 1 szt. 220-275g) 19765 szt. 

4. Szczury żywe (waga 1 szt. 220-275g) 540 szt. 

5. Noworodki szczurze żywe 724 szt. 

 

1. Dostawa myszy i szczurów żywych - raz w tygodniu. 

2. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     

w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki                                     

z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Norbertańskiej 2, po dostarczeniu przez 

Wykonawcę.  

3. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę               

w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez 

Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy - 72 godziny od daty zgłoszenia. 

4. Wykonawca dostarcza towar – myszy i szczury we wskazane przez Zamawiającego miejsce 

własnym transportem i na własny koszt. 

5. Myszy i szczury muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych. 

Ponadto w okresie trwania umowy zostaną minimum dwukrotnie przebadane laboratoryjnie 

na koszt Wykonawcy w kierunku salmonelli, a stosowny dokument zostanie przekazany 

Zamawiającemu. 

6. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy. 

 

Część 2: KRÓLIKI 

LP. PRODUKT ILOŚĆ 

 

J.M. 

 

1. Królik hodowlany duży ok. 3,5 kg/szt. – 112 szt. /mrożony/ 392 kg 

2.  Królik hodowlany mały 1,5 kg - 70 szt. (kg) /mrożony/ 105 kg 

 

 

1. Wykonawca dostarcza króliki hodowlane mrożone we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce własnym transportem i na własny koszt.  
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2. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę              

w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez 

Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy - 72 godziny od daty zgłoszenia. 

3. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     

w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki                                 

z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Norbertańskiej 2, po dostarczeniu przez 

Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 

3. Króliki muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych (powinny 

pochodzić z hodowli, która ma nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny). 

4. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 


