Załącznik Nr 2 do postępowania OPS.A.261.33.2019
„Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie
Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej
w Aleksandrowie Ł.”

……………………………………

……………………………………….

( miejscowość, data )

……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

Ośrodek Pomocy Społecznej
im. Ireny Sendlerowej
w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6,
95-070 Aleksandrów Łódzki
OFERTA WYKONAWCY
1. Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:
„Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim”
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany iż 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.
2. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
a) Usługa wykonania pochówku zwłok osoby zmarłej obejmująca:
Lp.

Nazwa wykonywanej czynności

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.

3

Przygotowanie zwłok osoby zmarłej / kremacja.

4

Zakup odzieży.

5

Pokrycie kosztów chłodni.

6

Transport zwłok.

7

Pochowanie zwłok.

8

Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej, klepsydr.

9

Opłata cmentarna.

10

Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej

11

Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej,
odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy
ostatniego pożegnania.

12

Wystawienie trumny ze zwłokami osoby zmarłej w Kaplicy

Cena brutto

RAZEM
Słownie :

b) Usługa wykonania pochówku zwłok dziecka lub dziecka martwo urodzonego, bez
względu na czas trwania ciąży obejmująca:
Lp.

Nazwa wykonywanej czynności

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.

3

Pokrycie kosztów chłodni.

4

Transport zwłok.

5

Pochowanie zwłok.

6

Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej.

7

Opłata cmentarna.

8

Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej,
odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy
ostatniego pożegnania.

Cena brutto

RAZEM
Słownie :

c) Usługa wykonania pochówku szczątków ludzkich obejmująca:
Lp.

Nazwa wykonywanej czynności

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.

3

W przypadku znacznego rozkładu szczątków ( pozostała czaszka i kości
długie) szczątki chowa się w trumience lub skrzynce ekshumacyjnej.

4

Transport szczątków ludzkich.

5

Pochowanie zwłok.

6

Kremacja.

7

Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej.

8

Opłata cmentarna.

Cena brutto

RAZEM
Słownie:
3. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z części pozycji wymienionych w tabelach
rozliczenie następuje zgodnie z cenami jednostkowymi zamawiającego.
3. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) Opis przedmiotu zamówienia.
b) Ogólne warunki umowy.
6. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 20 dni.
…..............................................................
( Podpis Wykonawcy)
(*) niepotrzebne skreślić

