
Załącznik Nr 1 
do zapytania ofertowego OPS.ZP-1/2022  z dnia 9.03.2022 r..   

FORMULARZ OFERTOWY

na świadczenie usług pogrzebowych w 2022 r.
w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie

zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Oferta złożona przez: 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby  reprezentującej Wykonawcę:  ……………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu …………………………………………………….

NIP: ………………………………………………………………….

REGON ………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………….. 

Odpowiadając  na  zamieszczone  zapytanie  ofertowe,  dotyczące  zamówienia  publicznego
realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych: 

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami  zapytania
ofertowego za pogrzeb osoby zmarłej za cenę: 

netto …………………

brutto …………………

wg formularza cenowego 

2. Oświadczam, że przyjmuję termin realizacji zamówienia tj. od 23.03.2022r. do 31.12.2022r. 

3. Oświadczam,  że  przyjmuję  14  dniowy  termin  płatności  faktury/rachunku  przez
Zamawiającego.

4. Oświadczam,  że  prowadzę  działalność  gospodarczą  w  zakresie  objętym  przedmiotem
niniejszego  zamówienia  oraz  że  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  kadrowym i  nie
znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji. 

5. Oświadczam,  iż  akceptuję  ramowe  warunki  realizacji  przedmiotu  umowy  określone  
w zapytaniu ofertowym.



6. Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  klauzulą  informacyjną  zamieszczoną  z
zapytaniu ofertowym. 

Do oferty załączam:  

1) ……………………………………

2) ……………………………………

3) ……………………………………

4) ……………………………………

 

 

………………………………………  ………………………………….
                 (miejscowość i data)                                                    (podpis Wykonawcy)



Formularz cenowy 
dotyczy sprawienia pogrzebu osoby zmarłej 

Lp
Szczegóły zamówienia: Cena jednostkowa brutto:

1. Przewóz zwłok, o którym mowa w zapytaniu ofertowym (cz. II ust. 
5 pkt 1) – stawka za 1 km  

2. Spopielenie ciała 
   

3. Trumna drewniana    

4. Urna 

3. Krzyż drewniany

5. Tabliczka identyfikacyjna

4 Przechowywanie ciała w chłodni – cena za 1 dobę 

5. Wykopanie grobu ziemnego

4. Przygotowanie ciała do pogrzebu, łącznie z ubraniem ciała, 
zapewnienie kompletnej bielizny, odzieży i obuwia zmarłego 

5. Obsługa pogrzebu (w tym: wpuszczenie ciała do grobu oraz 
zasypanie, zamknięcie i uformowanie grobu)

6.  Zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Ząbkowice Śląskie
 2 szt. nekrologów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym

6.  Zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej 

7.  Zapewnienie i montaż drewnianej obudowy grobu  

………………., dnia ……………… ……………………..

(podpis osoby upoważnionej) 


