
Gdańsk: Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych.

Numer ogłoszenia: 152216 - 2007; data zamieszczenia: 29.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA I  ADRES: Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ul.  Marynarki  Polskiej 
134a/106, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cmentarno-
pogrzebowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 22  pogrzeby 
zwykłe,  4  pogrzeby specjalne,  8  pogrzebów szczątków ludzkich  i  160 pogrzebów dzieci 
martwo urodzonych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.71.00.00-8, 93.71.11.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: data 
zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja  na  temat  wadium: Wykonawcy  wnoszą  wadium  w  kwocie  4000,00 
PLN.



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O zamówienie  mogą ubiegać sie  wykonawcy którzy:
1)  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień;
2)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia;
3)  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art.  24  ust.  1  i  2  Pzp;  
5)  wniosą  wadium  na  zasadach  określonych  w  specyfikacji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy.
1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy na 
podstawie  dokumentów  i  oświadczeń  przedłożonych  wraz  z  ofertą;
2) poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu: 1) 
Następujące  oświadczenia,  które  można  złożyć  na  formularzu  ofertowym 
stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ:  
a) oświadczenie Wykonawcy, iż wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 
został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty 
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.
2)  Następujące  dokumenty  i  oświadczenia  wykraczające  poza  formularz  ofertowy:
a)  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków określonych art.  22  ust.1  pkt  1-4  ustawy 
(załącznik  nr  2  SIWZ);
b)  aktualny  odpis  z  właściwego rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może 
złożyć  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  wydane  z 
wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd wydający zaświadczenie potwierdzi jego 
aktualność na dany dzień - (stan aktualny na dzień ....) przypadający na 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  ofert;
c)  kopia  dowodu  wniesienia  wadium;  
d)  w  przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie  jak  również  w  przypadku 
podpisywania  dokumentów  przez  pełnomocnika  -  pełnomocnictwo  do 
reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w  formie  oryginału  lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez wystawców 
pełnomocnictwa.



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl

Specyfikację  istotnych warunków zamówienia  można uzyskać  pod adresem: Gdańsk, 
ul. Marynarki Polskiej 134A, kancelaria pok. nr 11..

IV.3.2) Opis potrzeb i  wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja 
o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV  3.3)  Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu 
konkurencyjnego  przedstawili  rozwiązania  stanowiące  podstawę  do  składania  ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.09.2007 godzina  10:00,  miejsce:  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdańsku,  ul. 
Marynarki Polskiej 134A, kancelaria- pok. nr 11..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.3.6)  Informacje  dodatkowe,  w  tym dotyczące  finansowania  projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


