
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia
publicznego dotyczącego świadczenia kompleksowej usługi pogrzebowej dla 
mieszkańców Piekar Śląskich, wykonywanej na zlecenie Miejskiego ośrodka Pomocy 
Rodzinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe 
wymagania:

a) pochówek tradycyjny osoby dorosłej:

usługa pogrzebowa w przypadku pochówku tradycyjnego obejmuje:
- odbiór i transport zwłok z miejsca wskazanego przez MOPR, Policję lub jednostkę służby

zdrowia do domu pogrzebowego lub jeśli jest to konieczne do chłodni (cena za transport na
terenie Piekar Śl., oraz poza Piekarami Śl. ) - ryczałt,

-  przechowywanie  zwłok  w  domu  pogrzebowym  (ryczałt-  niezależnie  od  okresu
przechowywania zwłok),
- przechowywanie zwłok w chłodni (ryczałt- niezależnie od okresu przechowywania zwłok),
- przygotowanie zwłok do pochówku w tym mycie, kosmetykę i ubranie zwłok,
- zakup ubrania i obuwia dla zmarłego,
- zakup i dostarczenie trumny w miejsce wskazane przez MOPR,
- wykopanie, zakopanie, uformowanie grobu oraz opłata za grób za 20 lat,
-  dokonanie  pochówku  klientów  MOPR  z  obsługą  żałobników  i  ceremonią  zgodnie  z
wyznaniem zmarłego oraz uregulowanie za powyższe cel opłat,

- dostarczenie i postawienie tabliczki nagrobkowej oraz krzyża na grobie lub innego symbolu
religijnego w zależności od wyznania,

- wywieszenie klepsydry.

b) pochówek tradycyjny dziecka:
usługa pogrzebowa w przypadku pochówku tradycyjnego obejmuje:
- odbiór i transport zwłok z miejsca wskazanego przez MOPR, Policję lub jednostkę służby

zdrowia do domu pogrzebowego lub jeśli jest to konieczne do chłodni (cena za transport na
terenie Piekar Śl., oraz poza Piekarami Śl. ) - ryczałt,

-  przechowywanie  zwłok  w  domu  pogrzebowym  (ryczałt-  niezależnie  od  okresu
przechowywania zwłok),
- przechowywanie zwłok w chłodni (ryczałt- niezależnie od okresu przechowywania zwłok),
- przygotowanie zwłok do pochówku w tym mycie, kosmetykę i ubranie zwłok,
- zakup ubrania i obuwia dla zmarłego,
- zakup i dostarczenie trumny w miejsce wskazane przez MOPR,
- wykopanie, zakopanie, uformowanie grobu oraz opłata za grób za 20 lat,
-  dokonanie  pochówku  klientów  MOPR  z  obsługą  żałobników  i  ceremonią  zgodnie  z
wyznaniem zmarłego oraz uregulowanie za powyższe cel opłat,

- dostarczenie i postawienie tabliczki nagrobkowej oraz krzyża na grobie lub innego symbolu
religijnego w zależności od wyznania,

- wywieszenie klepsydry.

c) kremacja osoby dorosłej
w przypadku kremacji zwłok usługa pogrzebowa obejmuje:
- odbiór i transport zwłok z miejsca wskazanego przez MOPR, Policję lub jednostkę służby
zdrowia do domu pogrzebowego lub jeśli jest to konieczne do chłodni (cena za transport na
terenie Piekar Śl., oraz poza Piekarami Śl. ) - ryczałt, ,



-  przechowywanie  zwłok  w  domu  pogrzebowym  (ryczałt-  niezależnie  od  okresu
przechowywania zwłok) ,
- przechowywanie zwłok w chłodni (ryczałt- niezależnie od okresu przechowywania zwłok),
- przygotowanie zwłok do pochówku w tym mycie, kosmetykę i ubranie zwłok,
- zakup ubrania i obuwia dla zmarłego,
- zakup i dostarczenie trumny do spalenia,
- kremacja,
- zakup i dostarczenie urny,
- wykopanie, zakopanie, uformowanie grobu oraz opłata za grób za 20 lat,
-  dokonanie  pochówku  klientów  MOPR  z  obsługą  żałobników  i  ceremonią  zgodnie  z
wyznaniem zmarłego

oraz uregulowanie za powyższe cel opłat,
- dostarczenie i postawienie tabliczki nagrobkowej oraz krzyża na grobie lub innego symbolu
religijnego w

zależności od wyznania,
- wywieszenie klepsydry.

d) kremacja dziecka
w przypadku kremacji zwłok usługa pogrzebowa obejmuje:
- odbiór i transport zwłok z miejsca wskazanego przez MOPR, Policję lub jednostkę służby
zdrowia do domu pogrzebowego lub jeśli jest to konieczne do chłodni (cena za transport na
terenie Piekar Śl., oraz poza Piekarami Śl. ) - ryczałt, ,
-  przechowywanie  zwłok  w  domu  pogrzebowym  (ryczałt-  niezależnie  od  okresu
przechowywania zwłok) ,
- przechowywanie zwłok w chłodni (ryczałt- niezależnie od okresu przechowywania zwłok),
- przygotowanie zwłok do pochówku w tym mycie, kosmetykę i ubranie zwłok,
- zakup ubrania i obuwia dla zmarłego,
- zakup i dostarczenie trumny do spalenia,
- kremacja,
- zakup i dostarczenie urny,
- wykopanie, zakopanie, uformowanie grobu oraz opłata za grób za 20 lat,
-  dokonanie  pochówku  klientów  MOPR  z  obsługą  żałobników  i  ceremonią  zgodnie  z
wyznaniem zmarłego

oraz uregulowanie za powyższe cel opłat,
- dostarczenie i postawienie tabliczki nagrobkowej oraz krzyża na grobie lub innego symbolu
religijnego w

zależności od wyznania,
- wywieszenie klepsydry. 

W ramach  zawartej  umowy Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  następujące  części
składowe zmówienia w danej ilości: 

- 1x pogrzeb tradycyjny osoby dorosłej;
- 2 x kremacja osoby dorosłej;
- 1 x pochówek tradycyjny dziecka.
- 1 x kremacja dziecka 



Wymiar i poszczególne części składowe usługi mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania
umowy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Proponowany termin realizacji zamówienia: od momentu zawarcia umowy do 31.12.2020r.

Zapraszam do złożenia wyceny drogą elektroniczną na adres  zamowienia@mopr.piekary.pl
do 30.09.2020r. do godz. 13.00
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