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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 186456-2015 z dnia 2015-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
Zorganizowanie i przeprowadzanie 3 pogrzebów zbiorowych szczątków kostnych ludzkich. Zakres każdego 
pogrzebu obejmuje: 1) wykonanie wszelkich niezbędnych formalności w urzędach oraz u zarządcy cmentarza 
związanych z pochówkiem, 2) ... 
 
Termin składania ofert: 2015-08-13  

 

Gdańsk: Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych na cmentarzach komunalnych 
na terenie miasta Gdańska - pogrzebów szczątków kostnych ludzkich 
Numer ogłoszenia: 216880 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 186456 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cmentarno - 
pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - pogrzebów 
szczątków kostnych ludzkich. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzanie 3 pogrzebów 
zbiorowych szczątków kostnych ludzkich. Zakres każdego pogrzebu obejmuje:  

1) wykonanie wszelkich niezbędnych formalności w urzędach oraz u zarządcy cmentarza 
związanych z pochówkiem,  

2) ustalenie terminu i godziny pogrzebu,  

3) powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku o miejscu, terminie                         
i godzinie pogrzebu,  
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4) wykupienie miejsca pod grób ziemny na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania        
na okres 20 lat bez prawa budowy grobowca,  

5) wniesienie opłaty eksploatacyjnej,  

6) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku,  

7) przewóz szczątków ludzkich na cmentarz,  

8) przed złożeniem do trumny szczątków dla pochówku zbiorowego konieczne 
zabezpieczenie poszczególnych ujawnionych szczątków w odpowiedni trwały pojemnik lub 
worek foliowy o grubości folii minimum 15 mikronów z oznaczeniem poprzez trwałą 
tabliczkę z niezmywalnym oznaczeniem, w sposób umożliwiający pełną identyfikację (opis 
sprawy np.: DS ___/___) w sytuacji konieczności ekshumacji w przyszłości - oraz 
uniemożliwiający jej oddzielenie od pojemnika,  

9) wystawienie trumny ze szczątkami w kaplicy,  

10) trumnę drewnianą o wymiarach 1m wysoka, 1 m szeroka i długości 2 m,  

11) oznakowanie trumny, tabliczka z oznaczeniem danej jednostki Prokuratury,  

12) krzyż drewniany do grobu ziemnego,  

13) tabliczkę z napisem - nazwisko nieznane szczątki ludzkie,  

14) kondukt pogrzebowy,  

15) zapewnienie osoby duchownej podczas pogrzebu zgodnie z obrządkiem ekumenicznym,  

16) wykopanie i zasypanie grobu ziemnego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 98.37.10.00-4, 98.37.11.10-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ZIELEŃ Sp. z o. o., ul. Partyzantów 76, 
80-254 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18400,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                           
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 17615,10 
• Oferta z najniższą ceną: 17615,10 / Oferta z najwyższą ceną: 17615,10 
• Waluta: PLN. 

 


