Kamienna Góra dnia 17.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 1
zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe usługi pogrzebowe.
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi pogrzebowe
dotyczące przypadków zgonu, w których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamiennej Górze ma ustawowy obowiązek sprawienia pogrzebu.
2. Termin wykonania zamówienia: 01 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2016 r.
3. Przewidywana ilość pochówków w okresie trwania umowy: 6 (sześć)
4. Kryteria oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się
kierował jej ceną brutto, która powinna zawierać:










transport zwłok do prosektorium i ich przechowywanie,
ubranie zwłok, w tym koszt ewentualnego zakupu stosownej dla zmarłego odzieży lub
zakup worka w przypadku zwłok nienadających się do ubrania.
zakup najtańszej drewnianej trumny, krzyża i tabliczki z imieniem i nazwiskiem
zmarłego i datą jego śmierci
wykonanie klepsydr i wieńca pogrzebowego ze sztucznych kwiatów,
transport zwłok do kaplicy cmentarnej,
posługę religijną zgodną z wyznaniem zmarłego lub mistrza ceremonii z dojazdem, jeżeli
pochówek świecki
transport zwłok do grobu,
wykopanie i zasypanie grobu
rama naziemna grobu

5. Wymagania dotyczące kryteriów:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług pogrzebowych
 oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
Oferty na załączonym druku – specyfikacja usług - należy składać w terminie do dnia 12.12.2014 r. :
 e-mailem na adres: j. myrlak@mopskamiennagora.pl
 pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-400 Kamienna Góra, Al. Wojska
Polskiego 1
 osobiście: w sekretariacie MOPS pok. nr 3
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 r. o godz. 9.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
w Kamiennej Górze pokój 5, telefon 75 64 66 675

Miejskim

Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

SPECYFIKACJA USŁUGI
Usługi podstawowe:
Za jedną usługę

Całe zamówienie

Nazwa usługi

L.p.

Kwoty brutto

1

Transport zwłok do prosektorium

2

Przechowywanie zwłok

3

Ubranie zwłok

4

Zakup trumny, krzyża i tabliczki z napisem

5

Wykonanie klepsydr i wieńca

6

Posługa religijna

7

Transport zwłok do grobu

8

Wykopanie grobu

9

Zasypanie grobu

10 Rama naziemna
RAZEM:

Usługi dodatkowe:

L.p.
1

Za jedną usługę

Nazwa usługi

Całe zamówienie

Kwoty brutto

Zakup odzieży dla zmarłego
Transport osoby zmarłej, gdy zgon nastąpił

2 poza miastem Kamienna Góra

Cena worka w przypadku zwłok nie

3 nadających się do ubrania

RAZEM:

….......................................................................
(podpis wykonawcy)

