Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług weterynaryjnych.
Zakres świadczenia usług weterynaryjnych :
-

zabiegi leczenia zwierząt planowane,
zabiegi leczenia doraźnego,
zabiegi operacyjne na zwierzętach,
prowadzenie profilaktyki na zwierzętach,
zarządzanie badaniami w celu eliminacji nie pożądanych jednostek
chorobowych,
- świadczenie usług z całodobową gotowością do świadczenia lecznictwa,
- świadczenie usług w razie potrzeb w dni wolne od pracy i świąteczne,
- współpraca z służbą zootechniczną w zakresie dobrostanu zwierząt i
lecznictwa,
- współpraca z doradcami żywienia zwierząt,
- współpraca z jednostkami nadrzędnymi oraz laboratorium weterynaryjnym
w ramach potrzeb leczenia zwierząt Spółki,
- prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w formie pisemnej
(książka leczenia zwierząt gospodarskich) zgodnie z rozporządzeniem
MRiRW z 2011r.,
- umiejętność obsługi USG,
- podstawowa wiedza znajomości programów zarządzania stadem w celu
pozyskiwania informacji o zwierzętach.
Wymagane kwalifikacje :
- Biegła znajomość chorób bydlęcych.
- Specjalizacje z zakresu lecznictwa bydła.
- Doświadczenie zawodowe w leczeniu bydła mlecznego i mięsnego –
minimum 7 lat pracy w stadach wielkotowarowych.
- Znajomość funkcjonowania stad hodowlanych wielkotowarowych
wymagania :
- Dyspozycyjność codzienna oraz nagłe wezwania.
- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC na świadczenie usług
weterynaryjnych.
- Wystawianie faktur VAT za wykonane usługi.
Oferta powinna zawierać :
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplom,
specjalizacja.
- Potwierdzenie lecznictwa w stadach wielkotowarowych.
- Cennik usług i dojazdy.
- Przykładowe ceny usług lek.-wet. wraz z użyciem leków do leczenia
podstawowych schorzeń np. mastitis, metritis, pomoc porodowa,
przemieszczeń trawieńca

Spółka zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych rozmów
kwalifikacyjnych.
Miejsce świadczenia usług do wyboru .
1.Gałowo, Jastrowo, Śmiłowo – bydło mleczne i mięsne 600 krów, oraz
młode bydło 900 szt.
2.Lipnica , Przyborówko 350 krów, 600 szt. młode bydło.
Oferty na wykonanie w/w zadań leczniczych należy składać emailem na
adres :
sekretariat@galopol.pl
lub bezpośrednio, listownie w sekretariacie Spółki w godz. 7°° - 15°° do
dnia 26.09.2016r.
adres :
PRH „GAŁOPOL” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 10
Gałowo
64-500 Szamotuły

