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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

Nr sprawy: OPS.ENiw.026.1.2021 

 

Formularz ofertowy  

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby 

dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 1876 z późn. zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie 

pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pogrzebu przez ośrodek pomocy 

społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania 
przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych. 

  

1. Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………… 

2. Adres Wykonawcy:……………………............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. NIP:……………………………………………………………………………………… 

4. REGON:…………………………………………………………………………………. 

5. Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………… 

6.  

7. Przedsiębiorca proszę zaznaczyć TAK/NIE 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Przedmiotem zamówienia czyli usługa polegająca 
na: 
a. Sprawieniu pochówku osoby dorosłej,  
b. Sprawieniu pochówku dziecka,  
c. Sprawieniu pochówku płodów ludzkich – tj. dzieci martwo urodzonych,  
d. Sprawieniu pochówku szczątek ludzkich 

Zgodnie z przedstawionym wykazem:  
 
W ramach zadań określonych w ust. 1, pkt a, b  

L.P. Rodzaj usługi Cena netto  Cena brutto 

1 Sprawienie 
pochówku osoby 
dorosłej 

  

2 Sprawienie 
pochówku 
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dziecka 

3 Sprawienie 
pochówku 
płodów ludzkich 
– tj. dzieci 
martwo 
urodzonych 

  

4 Sprawienie 
pochówku 
szczątek ludzkich 
 

  

 

 

8. Dane osób odpowiedzialnych za kontakt z Zamawiającym i wykonujących zamówienie 

(imię nazwisko, adres, e-mail, nr. tel): 

…………………………………………………………………………………………..……

…..…….…………………………………………………………………………………..…  

9. Warunki rozliczenia z wykonawcą: 

1. Czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT: TAK/NIE 

2. Rozliczenie na podstawie Faktury w terminie: 14 dni kalendarzowych 

3.  

 

*  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy oraz do wykonania zamówienia 

zgodnie z treścią zapytanie ofertowego. 

5. Oświadczam, że w ramach oferowanej ceny uwzględniam wszystkie niezbędne koszty do 

prawidłowego wykonania zamówienia, w tym koszty związane z transportem, sprzętem 

oraz potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania Zapytania ofertowego. 

6. Oświadczam, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

7. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie znajduje się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

9. Termin realizacji: do 28 grudnia 2021 r. 

 

 

Dnia …………………..                                      Podpis Wykonawcy: …………………….. 


