
         Załącznik Nr 1  do postępowania OPS.A.261.33.2019 
                  „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie 

        Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej  

w Aleksandrowie Ł.” 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 
Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

tel. 42 712-16-11,  fax. 62 613-13-31 

www.aleksandrow.naszops.pl 
e-mail: mops-al@wp.pl 

REGON:  004284336 

NIP:  947-17-91-626 

 

Rozdział I 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Wykonywanie usług pogrzebowych na 

zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim”              
Wykonywanie usług pogrzebowych przez Gminę Aleksandrów Łódzki osobom zmarłym na terenie 

Aleksandrowa Łódzkiego, w stosunku, do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia 

pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. 

 

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujący zakres wykonania usług pogrzebowych 

w sposób tradycyjny lub poprzez spopielenie zwłok osoby zmarłej, dziecka lub dziecka martwo 

urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży lub szczątków ludzkich: 

1) Dopełnienie w urzędach (również w administracji cmentarza) wszelkich formalności 

związanych ze zgonem oraz ceremonią pogrzebową, w tym wniesienie opłaty za 

miejsce pochówku, wykopanie i usypanie mogiły. 

2) Zakup trumny / urny wraz z akcesoriami. 

3) Przygotowanie zwłok osoby zmarłej / kremacja. 

4) Zakup odzieży. 

5) Pokrycie kosztów chłodni. 

6) Transport zwłok /szczątków ludzkich. 

7) Pochowanie zwłok / szczątków ludzkich ( wykopanie i zasypanie grobu) 

8) W przypadku znacznego rozkładu szczątków ( pozostała czaszka i kości długie) 

szczątki chowane w trumience lub skrzynce ekshumacyjne. 

9) Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej, klepsydr. 

10)  Opłata cmentarna. 

11) Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej, 

odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy ostatniego 

pożegnania. 

12) Inne koszty wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem  

oraz miejscowymi zwyczajami, np.: wystawienie trumny ze zwłokami osoby zmarłej 

w Kaplicy 

 

Postępowanie dotyczące powyższego zamówienia, a mające na celu zawarcie umowy, której 

warunki przedstawia projekt umowy, będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia -specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

                     

  Rozdział II 

    Termin wykonania zamówienia 

 
Czas trwania zamówienia – w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 

http://www.mops.jelenia-gora.pl/


      

Rozdział III 

                                              Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania  zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Wykonawcy muszą złożyć w ofercie następujące dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy ( zał. Nr 2) 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 4), 
 

Rozdział IV 

             Forma oferty 
1. Oferta cenowa powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego Załącznik nr 2 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznym. 

3. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki sporządzone przez Wykonawcę muszą być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

innych dokumentów. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej kopercie zaadresowanej na adres 

Zamawiającego z napisem „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka 

Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim.” 
6. W momencie złożenia tak przygotowanej oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć 

potwierdzająca datę i godzinę jej złożenia. 

7. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała 

data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę jedynie 

przed terminem składania ofert. 

      Rozdział  V 

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

   oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony postępowania 

przekazują elektronicznie lub faksem w formie pisemnej. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną lub 

za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji zamówienia. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji wpłynie na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, ale 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

4. Zamawiający jednocześnie zamieszcza treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej bez 

ujawnienia źródła zapytania. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się jest p. Iwona Gronek w godz. 800 – 1600. 

      Rozdział  VI 

     Sposób obliczania ceny oferty 
1. Cena oferty winna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz pozostałe 

koszty np.: transportu, zakupu, utylizacji rzeczy pozostałych po zmarłym, których nie 

odebrała rodzina, uzyskania niezbędnych dokumentów do wykonania przedmiotu 



zamówienia. 

2. W przypadku rezygnacji z części usług naliczenie następuje zgodnie z podanymi cenami 

jednostkowymi. 

3. Koszt sprawienia pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego 

określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1270 z późn. zm.) 

4. Zaoferowana cena wykonania zadania powinna obejmować cały okres trwania umowy. 

5. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. 

 

      Rozdział  VII 

     Składanie i otwarcie ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j.  Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny 

Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6 (pok. 1) w terminie do dnia 

30.12.2019 r., do godz. 12:00. 
 Oferty niepodpisane, nieczytelne lub niekompletne zostaną odrzucone bez dalszego 

 rozpatrywania. 

      Rozdział  VIII 

     Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

Cena  -  100%  Jeżeli złożone oferty będą miały takie same ceny  Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.   

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie; omyłki rachunkowe w 

obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, następnie niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

4. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie zawiera pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, na 

dostawę określonego zadania. 

      Rozdział IX 

            Formalności przedumowne 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 

terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostały ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 
      Rozdział X 

     Istotne postanowienia umowy 
1. Istotne postanowienia umowy określa Załącznik nr 3 (Projekt Umowy). 

2. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach: 

a) w stosunku do terminu realizacji umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynikła z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) w przypadku zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia, gdy konieczność ich 

wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

c) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniży to koszty). 


