
Sępólno Krajeńskie,  01-12-2021 roku 

OPS.WR.271.1.7.2021 

 

Rozeznanie rynku 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania ofert  

na wykonanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu 

pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów 

pogrzebu jest Gmina Sępólno Krajeńskie. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11,  

89-400 Sępólno Krajeńskie,  

reprezentowana przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,  

ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie: 

tel. fax. 52 388 84 50  

e-mail: ops@ops-sepolno.pl, www.ops-sepolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

• zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2021, poz. 803, z późn. zm.) do zadań własnych  

o charakterze obowiązkowym należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym – zgodnie z uchwałą NR V/45/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu 

sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Krajeńskie. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 roku usługi polegającej  

na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec 

których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Sępólno 

Krajeńskie.  

2. Zakres wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie czynności 

w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności: 

o załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem, 

o zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami, 

o zakup niezbędnego ubrania i obuwia, w przypadku gdy zmarły go nie 

posiadał, 

o przygotowanie zwłok do pochówku (mycie i ubranie), 

o pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium, 

o pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku, 

o pokrycie kosztów kremacji (jeśli będzie taka potrzeba), 



o pokrycie kosztów związanych z opłatą za miejsce na cmentarzu, 

o wykopanie i zasypanie grobu, oznaczenie grobu tabliczką, 

o obsługę pogrzebu, 

o zapewnienie wiązanki kwiatowej, sztucznej, małej. 

o inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, 

prawem oraz miejscowymi zwyczajami. 

3. Miejsce świadczenia usług: Gmina Sępólno Krajeńskie. 

 

IV. Termin wykonania usługi: 

usługa ciągła od dnia 01-01-2022 do dnia 31-12-2022 roku. 

 

V. Kryterium oceny oferty: 

1. Cena 100%, tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 

 

VI. Istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: 

• ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami  

i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.; 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 

2. Cena oferty powinna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług. 

4. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia jakim jest świadczenie 

usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania 

ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 1 pogrzeb w ciągu roku. 

Rzeczywista liczba dokonanych pogrzebów może ulec zmianie. 

5. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawione przez 

Zamawiającego. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 

podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane  

na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury.  

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno 



Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty lub e-mail: 

zamowieniapubliczne@ops-sepolno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

13 grudnia 2021 roku, do godz. 10.00. 

 

VIII. Kompletna oferta powinna zawierać: 

• Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do rozeznania rynku (załącznik nr 1). 

 

IX. Inne istotne postanowienia: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, bez 

podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych                           

i finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania 

rynku bez podania przyczyny. 

2. Proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz o dokładne 

wypełnienie formularza ofertowego. 

 

X. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Sępólnie Krajeńskim tel. 52 388 84 50. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani 

Hanna Sobiechowska, e-mail: h.sobiechowska@ops-sepolno.pl tel. 52 389 42 32. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem znak: OPS.WR.271.1.7.2021, na wykonanie usługi 

polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, 

wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina 

Sępólno Krajeńskie. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pz”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

mailto:zamowieniapubliczne@ops-sepolno.pl


związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                       

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

 

XI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

          Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Beata 

Majewska, Arkadiusz Gustyn tel. 52 388 84 63. 

 

XII. Załączniki: 

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu 

na kwotę usługi nie przekraczającą 130 000 złotych oraz nie podlega Regulaminowi 

udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty 130 000 złotych zgodnie z  Zarządzeniem Nr OPS.021.10.2020 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 grudnia 2020 

roku 

 


