Załącznik nr 8
MOPS.K.3222.3.2.2017.AW
znak sprawy

Brzeg, 29.12.2017 r.

PROTOKÓŁ
( dokumentacja podstawowych czynności postępowania)
dotyczący wyboru najkorzystniejszego „Propozycji cenowej” na zadanie pn.
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzegu, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
1)

Pełna nazwa Zamawiającego:
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 49-300 Brzeg ul. Jabłkowa 5

Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia opisanym
we wniosku do Kierownika i w zaproszeniu)
2)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług pogrzebowych polegających na pochówku osób zmarłych wskazanych
przez Zamawiającego, z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie normami oraz ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych ( t. j. Dz. U . z 2015 r. poz. 2126. ).
Usługi pogrzebowe będą realizowane na terenie miasta Brzeg, w zależności od
potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z Uchwałą NR XXIX/322/17 Rady Miejskiej Brzegu z
dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeg.
Wykonanie usługi nastąpi każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego,
określającego zakres koniecznych do wykonania czynności w ramach wykonywanej usługi,
stosownie do potrzeb Zamawiającego.
W wyjątkowych przypadkach zlecenie przekazywane będzie telefonicznie i będzie
wymagało pisemnego potwierdzenia, dokonanego w ciągu 2 dni roboczych.
W zakres usług świadczonych przez Wykonawcę nie wchodzą niżej wymienione
usługi cmentarne :
- czynności formalnoprawne związane z wykonaniem pochówku,
- jednorazowy wjazd na cmentarz samochodem dostawczym,
- wypożyczenie wyposażenia kaplicy
-dzierżawa miejsca na okres 20 lat

- możliwość korzystania z dużej Sali deportacyjnej
Katalog poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług pogrzebowych oraz ich
ceny jednostkowe zostały określone w Formularzu cenowym (kosztorys
ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącym jej integralną częścią.

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności,
które są niezbędne do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, a jeśli nie jest
możliwe ustalenie wyznania zmarłego, zgodnie z miejscowym
zwyczajem, a w szczególności:
a) przewozu zwłok transportem Wykonawcy z miejsca zgonu do zakładu pogrzebowego oraz
na miejsce pochówku,
b) w zależności od potrzeb umieszczenia zwłok w worku przeznaczonym do przewozu
zmarłego
c) przechowywania zwłok w chłodni ( do 3 dób)
d) zakupu nowej odzieży wraz z obuwiem dla zmarłego
e) przygotowywanie zmarłego do pochówku(umycie zwłok, ubranie i kosmetyka zmarłego)
f) pochówku osoby zmarłej w trumnie na terenie cmentarza Komunalnego w Brzegu,
w miejscu wskazanym przez zarządcę cmentarza(wykopanie i zasypanie grobu)
g) dochówku ciała lub szczątków ludzkich do grobu ziemnego po 20 latach od daty

pochówku
h) zapewnienie obsługi żałobników
i) umieszczenie przy grobie krzyża olchowego wraz z tabliczką zawierającą imię, nazwisko, wiek
zmarłego datę jego urodzenia oraz zgonu.

Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowo
o terminie pogrzebu, ze wskazaniem daty oraz godziny, co najmniej 2 dni przed terminem
pogrzebu.
Wykonanie usługi potwierdzone zostanie protokółem podpisanym przez strony umowy lub
ich umocowanych przedstawicieli .
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy zakres usługi będzie wykraczał poza
standardowy, określony w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca przed wykonaniem tych
czynności zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego ( w szczególności w
przypadku, gdy zwłoki będą przechowywane w chłodni przez okres dłuższy niż 3 doby
robocze ).
W przypadku, gdy na żądanie rodziny lub innych osób uprawnionych zwiększy się koszt
usługi pogrzebowej powyżej wartości przewidzianego standardu, Zamawiający nie ponosi
kosztów dodatkowych usług.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pochówku w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zlecenia. W przypadku braku możliwości realizacji pochówku w terminie 3 dni
roboczych z przyczyn obiektywnych (np. braku karty zgonu, braku danych zmarłego (NN)).
Wykonawca zobowiązany niezwłocznie jest powiadomić Zamawiającego oraz uzyskać
pisemną zgodę Zamawiającego na przedłużenie terminu realizacji pochówku.
Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba
dokonanych pochówków może ulec zmianie w czasie trwania niniejszej umowy w stosunku
do ilości określonej w umowie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z
faktycznie dokonanych pochówków, na zasadach określonych niniejszą umową. Zmiana ilości
pochówków poprzez niezrealizowanie ilości prognozowanych pochówków, nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, a także nie
stanowi podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy. Zwiększenie wynagrodzenia

Wykonawcy z związku ze zwiększeniem się ilości pochówków może nastąpić na podstawie
aneksu do umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonej przez
Wykonawcę usługi, przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.
Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie przeprowadzania
kontroli.
Usługi pogrzebowe będą świadczone od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3)Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę :
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację jednego pogrzebu wynosi:
Cena netto: 1.551,21 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 21/100),
podatek VAT 8% tj.: 124,10 zł
(słownie: sto dwadzieścia cztery złote 10/100),
Cena brutto: 1.675,31 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100).
Łączne maksymalne wynagrodzenie za realizację 8 prognozowanych
pogrzebów wynosi :
Cena netto: 12.409,68 zł
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięć złotych 68/100)
Równowartość w EURO (netto) : 2.949,28
(słownie : dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć euro 28/100)
VAT- 8%-tj.: 992,77 zł
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 77/100)
Cena brutto: 13.402,45 zł
(słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwa złote 45/100)
Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 12.12.2017 r. na podstawie :
a)kalkulacji stawek przy usługach,
b)kalkulacji cen przy dostawach
c)kosztorys inwestorski przy robotach budowlanych
d) inne: …...................................................................
Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonał/ ła :
Angela Wesołowska Pomoc Administracyjna
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika biura)

4)

Uzasadnienie zastosowania procedury wyboru propozycji cenowej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: "
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzegu, w 2018 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Usługi Pogrzebowe
„KOMUS” ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę
z proponowanych ofert.
5)

Wykaz Wykonawców, których zaproszono do złożenia propozycji cenowej:
Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzegu

6)

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi
dokumentami :

Nr propozycji
1

2
3

7)

Nazwa firmy
USŁUGI
POGRZEBOWE
„KOMUS”
Zakład „GRANTEX”
Czesław Buczkiewicz
Zakład Pogrzebowy
Marcin Mysłek

Siedziba firmy
ul. Starobrzeska 81
49-300 Brzeg

Cena brutto
1.501,20 zł

Ul. Starobrzeska 36 A,
49-305 Brzeg
ul. Ciepłownicza 1
49-305 Brzeg

1.740,00 zł
1.800,00 zł

Opis kryteriów:

Nr kryterium
1.

Opis kryterium
Cena

Znaczenie ogółem w 100 %
100

W kryterium cena został zastosowany wzór:
cena oferowana minimalna brutto
liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 % x100
cena badanej oferty brutto

Nr
propozycji

1

2

3

8)

Nazwa firmy
USŁUGI POGRZEBOWE
„KOMUS”
ul. Starobrzeska 81
49-300 Brzeg
Zakład „GRANTEX”
Czesław Buczkiewicz
ul. Starobrzeska 36A
49-305 Brzeg
Zakład Pogrzebowy Mysłek
Marcin
ul. Ciepłownicza 1
49-305 Brzeg

Łączna cena oferty
brutto

Liczba pkt w
kryterium cena
100%
Cena badanej oferty brutto: 1.501,20
Cena oferowana minimalna brutto: 1.675,31
Liczba punktów wg wzoru: 111,59 pkt
Cena badanej oferty brutto: 1.740,00
Cena oferowana minimalna brutto: 1.675,31
Liczba punktów wg wzoru: 96,28 pkt
Oferta podlega odrzuceniu z uwagi na
błędnie przedłożoną dokumentację
dotyczącą „Propozycji Cenowej”.

Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową nr 1
Nazwa firmy/imię i nazwisko osoby fizycznej :
USŁUGI POGRZEBOWE „KOMUS”
Ul. Starobrzeska 81
49-300 Brzeg
Andrzej Brzeziński

9)
Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania
informacje: Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.
”Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzegu w 2018 r.”
Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej MOPS w Brzegu. Trzech
Wykonawców złożyło propozycję cenową.
Jedna z ofert podlegała odrzuceniu. Pozostałe propozycje cenowe nie
przekroczyły maksymalnej kwoty, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację
zamówienia.

10) W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli :
1. Sebastian Matuszewski – Przewodniczący Komisji
2. Łukasz Gąsiorowski – Członek Komisji
3. Angela Wesołowska – Sekretarz Komisji
Podpisy osób wym. w pkt.10 :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
11)Protokół sporządził/a :

…………………………. …….
(data, podpis i pieczęć)
……………………………………….
(data, podpis i pieczęć Kierownika
lub osoby upoważnionej)

