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Sochaczew, dnia 15.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. 600-lecia 90
96-500 Sochaczew
tel/faks (46) 863-14-81
REGON 005281067
NIP 837-102-12-42
e-mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu

zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu
zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży, których

pochowanie jest zobowiązany zapewnić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

stosownie do postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz1508)

Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz zgodnie z
przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.

Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Sochaczewie w ramach sprawienia pogrzebu zmarłym dorosłym, rozumie się:

a) zapewnienie trumny tradycyjnej lub trumny kremacyjnej

b) urna kremacyjna

c) karawan

d) tabliczka

e) nekrolog

f) przechowywanie zwłok w chłodni

g) przygotawanie zwłok do pochówku

h)zapewnienie obsługi pogrzebu w tym uczestnictwa kapłana lub właściwego dla wyznania zmarłego

przedstawiciela



i)urna kremacyjna

j)obsługa pogrzebu

k) kremacja

Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sochaczewie w ramach sprawienia pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym
(bez względu na czas trwania ciąży) rozumie się:

a) zapewnienie trumny dziecięcej

b) obsługa pogrzebu

c) karawan

d) tabliczka

e)przechowywanie zwłok w chłodni

f) zapewnienie obsługi pogrzebu w tym uczestnictwa kapłana lub właściwego dla wyznania zmarłego

przedstawiciela zgodnie z wolą rodziców

Warunki realizacji zamówienia.

Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające

miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej z uczestnictwem osoby duchownej jak również

zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć

czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi przy realizacji

konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku

rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia

wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających

się na całość usługi pogrzebowej.

Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług

pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający

przewiduje, że zleci orientacyjnie 9 pogrzebów. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może

ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę

zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.

Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:



Wymagany termin realizacji zamówienia styczeń - grudzień 2019r

MIEJSCEI TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 213 lub

przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub mailem w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 21.01.2019r. do godz.10:00.

KRYTERIAI SPOSÓBOCENYOFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę pogrzebu

osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu martwo urodzonego wymienioną w

formularzu ofertowym.

Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w

ofercie. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce pochówku:

a) Cmentarz Komunalny w Sochaczewie,

b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie pow.sochaczewskiego lub pochowanie w

grobie rodzinnym,

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu

zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2126) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.

w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783).

Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia

2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z

dnia 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘZ OFERENTAMI:
tel. 46 863-14-81

Iwona Czułek


