
  Łomża, dn. 30.08.2021 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łomży, ul. Dworna 23B 

MOPS. 26.12.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

130.000 zł netto 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.   

1. Przedmiot zamówienia: Sprawienie pogrzebu, osobom nie podlegającym ubezpieczeniu 

społecznemu, a w szczególności osobom samotnym, którym został przyznany zasiłek stały z  

MOPS w Łomży, osobom bezdomnym  zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Termin wykonania zamówienia: wrzesień  2021 r. -  grudzień  2022 r. 

3. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę. 

4. Ofertę należy przekazać  listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem  

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jak również można przekazać drogą elektroniczną, na adres: 

poczta@mopslomza.pl  do dnia 08 września 2021 r. do godziny 10.00  wpisując w temacie 

wiadomości - ,, Sprawienie pogrzebu, osobom nie podlegającym ubezpieczeniu społecznemu, a w 

szczególności osobom samotnym którym został przyznany zasiłek stały  MOPS w Łomży, osobom 

bezdomnym ''. 

5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy- wg załączonego wzoru, 

- parafowany projekt umowy, 

- oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą 

nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego firmy.  

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 roku o godzinie 10.20 pokoju nr 201. 

7.Informacji w zakresie zamówienia udziela: Katarzyna Kosakowska Inspektor Dział Organizacyjno-

Administracyjny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

9. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie  BIP 

zamawiającego i przekazana na adres mailowy Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym.  

mailto:poczta@mopslomza.pl


  

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z udzieleniem zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. 

Dworna 23B, 18-400 Łomża 

▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  wwieczorek@mopslomza.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w trakcie zamówienia  
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną MOPS. 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-

mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-

wany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do ich sprostowa-

nia, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesie-

nia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1. 

2. Projekt Umowy - Załącznik Nr 2. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

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

                                                                                                          (podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

         .................................................... 

         (miejscowość, data) 

 

 

.................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy, adres 

nr tel............ nr fax.............) 

 

 

 

OFERTA 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  na zadanie pn.: 

 

.................................................................................................................................................. 

 

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

netto................................zł , (słownie: .....................................................................), 

podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................), 

brutto:.............................zł, (słownie:.........................................................................). 

Razem brutto: …………zł, (słownie:.........................................................................). 

2. Termin realizacji ..................................................r. 

3.  Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 

akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się  w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy). 

5. Załącznikami do oferty są: 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy 

 

 

 

 

       …………………………………….   

             (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Umowa nr ……………. 

 

Zawarta w dniu ………………. r., pomiędzy: 

 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży 

 reprezentowanym przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Wiesława Jagielak 

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża 

a 

…………………………………………………………..reprezentowanym przez ………………. 

NIP ………………….. zwanym dalej Wykonawcą 

 

     § 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, 

których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. 

     § 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- zapewnienie miejsca na grób ( wykopanie grobu), 

- zapewnienia trumny drewnianej, 

- zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej, 

- zapewnienie krzyża, 

- przewiezienie zwłok autokarawanem z miejsca zgonu do miejsca pochówku na terenie powiatu Łomża ( w 

tym koszt worka na ciało ), jeżeli transport będzie odbywać się poza powiatem Łomża stawkę ustala się od 1 

km w określonej kwocie ….. zł/km, 

- przechowanie ciała w chłodni, 

- przygotowanie zmarłego do pochówku, łącznie z ubraniem i garderobą, 

- zapewnienie i rozwieszenie 2szt. Nekrologów, 

- zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonni pogrzebowej (wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i 

zamknięcie grobu ). 

Utrzymania ceny jednostkowej usługi przez cały okres trwania umowy. 

W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia 

wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składającyh się na 

całość usługi pogrzebowej. 

Wykonawca wykonuje obsługę pogrzebów znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Kopernika oraz przy 

ulicy Przykoszarowej. 

 



 

     § 3 

Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie pisemne wystawiane przez Zamawiającego określające 

miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu. 

     § 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w umowie strony ustalają stawkę za jeden 

pogrzeb w  kwocie brutto:…………. (słownie:………………………………………………..). 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto Łomża 

Pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

NIP 718 214 49 19 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Dworna 23B 

18-400 Łomża 

     § 5 

 

        1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia ……………. r. 

 

        2.  Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec 

 

 miesiąca w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy przez Wykonawcę. 

     

    

     § 6 

              

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

     § 7 

 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem 

 

 nieważności. 

 

                                                               § 8 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

 

        Zamawiający                                                                                              Wykonawca 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Koszt powinien zawierać: 

• zapewnienie miejsca na grób (wykopanie grobu), 

• zapewnienie trumny drewnianej, 

• zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej, 

• zapewnienie krzyża, 

• przewiezienie zwłok autokarawanem z miejsca zgonu do miejsca pochówku na terenie 

powiatu Łomża ( w tym koszt worka na ciało), jeżeli transport będzie odbywać się poza 

powiatem Łomża stawkę ustala się od 1 km w określonej kwocie, 

• przechowanie ciała w chłodni, 

• przygotowanie zmarłego do pochówku, łącznie z ubraniem i garderobą, 

• zapewnienie i rozwieszenie 2 szt. Nekrologów, 

• zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenie ciała do grobu, 

zasypanie i zamknięcie grobu). 

 

 

 

 

 

 


