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Łuków, dnia Zmarca 2020 r.

ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowiq Zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi rrSprawienie pogrzebu''

1. INFORMACJE o ZAMAWIAJĄCYM:
Zamawiający: Gmina Łuków z siedzibąw Łukowie/

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie
reprezentow any przez: Kierownika'ośrodka _ Agnieszkę Mucha
Adres: ul. Świderskal2,ŻI-4}}Łuków
telefon: 251 798 21 59;

2. PoDsTAwA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł:
Zarnówienie udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznta 2004 roku, Prawo
zamówień publicznych (t. j.Dz.U. z2019 r.)poz.1843).

3. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi - sprawienie pogrzebu zmarłym, których pochowanie
zleca Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w zakresie wymienionym w pktZ.
2) Sprawienie pogrzebu obejmuje:

a) przewiezienię zwłok z miejsca zgonu do zal<ł.adupogrzebowego lub prosektorium, a następnie do
Ko ścioła or az na crnentar z parafi alny zmarłego,

b) przechowywanie zwłok w chłodni,
c) przygotowanie zwłok do pochbwania w tym: umycie i ubranie,
d) zalanp trumny z akcesoriami,
e) zahlp ubrania dlazmarłego,
0 zapewnienie tabliczki il<rzyŻa,
g) przygotowanie i wywieszenie nekrologów,
h) obsługa pochówku,

3) Miejsce pochówku:
o cmentarze na terenie miasta lub gminy Łuków

4. WARUNKI aDZIAŁa w PosTĘPowANIU
Wykonawcamusi:

1) posiadaó uprawnienia do wykonywania dziil'a|ności lub czynności , jeŻeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadaó wiedzę i doświadczenieniezbędne do wykonania zamówienia,
3) dysponowaó odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowyrrr niezbędnym do wykonania

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



5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
I) Zamawiający przewiduje, że zleci rea|izację sprawienia pogrzebu w ilości około 1 pogrzeb w

ciągu roku.
2) Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usfugi pogrzebowe, tzeczryista liczba

dokonanych pochówków moze ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwośó zmniejszenia lub
zwiększania ilości pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy
oraz nie będzie wnosió roszczen ze strony Wykonawcy.

3) Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego
określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usfug. Po otrzymaniu zlecenia
Wykonawca ma obowiwekniezwŁocznie podjąó czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

4) Wykonawca wystawi fakturę VAT po kaŻdej wykonanej usfudze.
5) Zamawiający zobowiąnle się zapłació należnośó na konto Wykonawcy podane na fakturze VAI, w

terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przezWykonawcę faktury VAT.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usfugi zgodnie z obowiąrującymi przepisami prawa

w tym zakresie, w szczególności
o ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U z 2019 r. poz.

1473)
. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia

7 grudnia 2001 r. (Dz. U . z 2001 r. Nr 153 poz.I783)
. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnta 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i

zaświadczeńnaprzewózzwłokiszczątków ludzkich (Dz.U.z2007 r,Nr249 poz.1866).

6. ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA
1) oferta powinna zostać sporządzona wedfug załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania

ofert oraz podpisania przęz uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
2) Jedynym kryteńum oceny ofert będzie cena.
3) Cena okreŚlona w ofercie powinna obejmowaó wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w

zakresie wymienionyrn w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający nie dopusz cza sl<ł'adania ofert częściowych.

7. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWENIł:
- od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:

1.oferta powinna byÓ przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Swiderska 12 do dnia 10 marca 2020 r. do sodz. 12:00
w zamkniętej kopercie z napisem rrSprawienie pogrzebu''
2. oferent moze przed upływem terminu składania ofert może zmienić,lub wycofaó swoją ofertę.
3. oferty złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający ptzy wyborze ofert będzie kierował się kryterium : t00oń cena. Wybrane zostaną oferty,
których cena będzie najniŻsza. W przypadkl złoŻenia większej ilości ofert w tej samej cenie decyduje data
oraz godzina zgloszenia oferty.
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Gmin ośrodka
Pomoc cznej

Zał.ączniki do zaproszenia :

a) Formularz ofertowy
Agtt h,Jucha


