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Nr postępowania: ZO.05.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 130 000,00 zł,                                                    

w których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Urazka 11 

56-120 Brzeg Dolny 

NIP: 988 02 87 486 

Tel: 71 319 54 35 

e-mail: zamowienia@zgk.brzegdolny.pl 

 

Adres kontaktowy: 

ZGK Sp. z o.o. 

ul. Urazka 6c 

56-120 Brzeg Dolny 

 

Osoba do kontaktu: 

Justyna Such – tel: 660 543 406 

Joanna Mastela – tel: 71 319 54 35 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Urazka 6c 56-120 Brzeg Dolny. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela: 

 

l.p. Opis przedmiotu zamówienia Szacunkowa ilość 

I. TRUMNA DĘBOWA 

1 

Trumna dębowa klasy I standardowa, prosta, sześciokątna, 

połysk, płaskie wieko, standardowe wybicie, krzyż na 

wieku, 4 metalowe uchwyty w kolorze złotym, srebrnym 

lub miedzianym 

18 

2 
Trumna dębowa klasy I standardowa, prosta, sześciokątna, 

połysk, wypukłe wieko, standardowe wybicie, krzyż na 
7 
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wieku, 4 metalowe uchwyty w kolorze złotym, srebrnym 

lub miedzianym 

3 

Trumna dębowa klasy I o podwyższonym standardzie, 

wieko półokrągłe, wysoki połysk, ekskluzywne wybicie, 

krzyż na wieku, 4 metalowe ozdobne uchwyty w kolorze 

złotym, srebrnym lub miedzianym 

15 

4 

Trumna dębowa klasy I o podwyższonym standardzie, 

wieko półokrągłe dwudzielne, wysoki połysk, ekskluzywne 

wybicie, krzyż na wieku, 4 metalowe ozdobne uchwyty w 

kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym 

25 

5 
Trumna dębowa o niestandardowych wymiarach (długość 

ponad 200 cm),  
2 

II. TRUMNA Z DRZEWA POSPOLITEGO (sosna, buk) 

1 

Trumna standardowa z drzewa pospolitego klasy I, prosta, 

sześciokątna, połysk, płaskie wieko, standardowe wybicie, 

krzyż na wieku, 4 metalowe uchwyty w kolorze złotym, 

srebrnym lub miedzianym 

12 

2 

Trumna standardowa z drzewa pospolitego klasy I, prosta, 

sześciokątna, połysk, wypukłe wieko, standardowe 

wybicie, krzyż na wieku, 4 metalowe uchwyty w kolorze 

złotym, srebrnym lub miedzianym 

5 

3 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I o podwyższonym 

standardzie, wieko półokrągłe, wysoki połysk, 

ekskluzywne wybicie, krzyż na wieku, 4 metalowe 

ozdobne uchwyty w kolorze złotym, srebrnym lub 

miedzianym 

5 

4 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I o podwyższonym 

standardzie, wieko półokrągłe dwudzielne, wysoki połysk, 

ekskluzywne wybicie, krzyż na wieku, 4 metalowe 

ozdobne uchwyty w kolorze złotym, srebrnym lub 

miedzianym 

5 

5 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I o wykończeniu 

podstawowym, 4 uchwyty zwykłe w kolorze złotym, 

srebrnym lub miedzianym – dla potrzeb GOPS/MOPS 

4 

6 
Trumna z drzewa pospolitego klasy I o niestandardowych 

wymiarach (długość ponad 200 cm) 
2 

III. TRUMNA DZIECIĘCA 

1 
Trumna dziecięca biała do 1,0 m, uchwyt zwykły w 

kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym 
2 

2 
Trumna dziecięca biała do 1,2 m, uchwyt zwykły w 

kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym 
2 

3 Trumna dziecięca biała do 1,6 m, uchwyt zwykły w 1 



 

kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym 

IV. TRUMNA KREMACYJNA 

1 
Trumna kremacyjna z litego drewna klasy I, bez okuć, 

zdobień i powłoki lakierniczej 
20 

V. TRUMNA EKSHUMACYJNA 

1 Trumna ekshumacyjna do 0,6 m 6 

2 Trumna ekshumacyjna do 1,0 m 6 

VI. AKCESORIA POGRZEBOWE 

1 

Krzyż nagrobny w typie zamawianej trumny (dąb, sosna, 

buk), drewno sezonowane, malowany min. 2 razy, w 

kolorach zbliżonych do zamawianej trumny, o długości 

175 cm, z wizerunkiem 

130 

2 

Rama (obudowa) nagrobna na grób pojedynczy z drewna 

pospolitego, sezonowanego, suszonego, malowane min. 2 

razy, klasy co najmniej II, o długości 180 cm 

65 

3 Rama (obudowa) nagrobna na grób dziecięcy, biała 2 

 

DODATKOWE WYMOGI: 

1. Trumna musi posiadać pełne wyposażenie: wnętrze wybite materiałem (koronka 

wybicia powinna wystawać poza trumnę), poduszka, okucia, 4 uchwyty. 

2. Elementy drewniane powinny być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, 

szczelin, szpachlowań, śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęcherzy, 

odprysków czy nierówności. 

3. Wzory dotyczące trumien z drzewa pospolitego oraz dębowego nie mogą się powielać. 

4. Na wieku trumny powinien znajdować się krzyż. 

5. Trumnę o niestandardowych wymiarach należy dostarczyć w ciągi 24 godzin od 

złożenia zamówienia. 

6. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w miarę 

pojawiających się potrzeb. 

7. Jednorazowa dostawa będzie zawierała min. 5 szt. trumien wraz z krzyżami z 

wyjątkiem trumny o niestandardowym wymiarze. 

8. Dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych na podstawie telefonicznego 

lub mailowego zgłoszenia. Dostawa powinna następować w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia na 

własny koszt we wskazanym przez zamawiającego miejscu, tj. siedziba 

ZGK Sp. z o.o. przy ul. Urazkiej 6c w Brzegu Dolnym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony 

przedmiot, licząc od daty dostarczenia danej partii. 

11. Ilości przedmiotu zamówienia podane w zapytaniu ofertowym mają charakter 

orientacyjny. Faktyczne ilości mogą odbiegać od wartości szacunkowych, co nie 

może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.  



 

12. W przypadku konieczności dokonania przez zamawiającego, w okresie 

obowiązywania umowy,  zakupu towarów innych niż określone w zapytaniu, z 

powodu zmian okoliczności, których nie można było przewidzieć, a na które 

zamawiający nie miał wpływu, wykonawca przedstawi ofertę cenową na 

poszczególne trumny i akcesoria pogrzebowe. 

13. Do oferty należy dołączyć zdjęcia trumien i akcesoriów pogrzebowych w postaci 

katalogu. 

14. Ceny podane przez wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

24 miesiące od dnia podpisania umowy 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania; 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do 

należytego wykonania zamówienia; 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte 

wykonanie zamówienia 

IX. ODRZUCENIE OFERTY 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

4. Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem 

VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT, cyfrowo 

i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). 

3. Cena oferty będzie stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 

21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

XI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium CENA = 100pkt. 

2. Ocena kryterium cena zostanie obliczona wg formuły:  

C = (Cn : Cb) x WAGA 



 

 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium cena 

Cn – najniższa cena brutto spośród ofert 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę można złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego lub według takiego samego schematu. 

3. Do oferty należy dołączyć zdjęcia trumien i akcesoriów pogrzebowych w postaci 

katalogu. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2021r. godz. 11:00  

1) w formie elektronicznie: 

a) na adres e-mail zamowienia@zgk.brzegdolny.pl,  

b) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: 

https://zgk-brzegdolny.ezamawiajacy.pl,  

2) pocztą na adres Zamawiającego ul. Urazka 6c, 56-120 Brzeg Dolny 

3) osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Urazka 6c, 56-120 Brzeg Dolny. 

2. W przypadku składania ofert pocztą lub osobiście, oferta powinna znajdować się w 

zamkniętej kopercie opisanej „Zakup i dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych”. 

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu 

oferty. 

 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 

sobie przez strony postępowania zapytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji, elektronicznie: 

1) na adres e-mail: zamowienia@zgk.brzegdolny.pl 

2) za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zgk-brzegdolny.ezamawiajacy.pl 

2. W przypadku korzystania z platformy, w celu zadania pytania Zamawiającemu, 

Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 

otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 

pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z 

obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie 

wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane”. 

3. Przekazanie oferty poprzez platformę wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się w 

Systemie dostępnym pod adresemhttps://zgk-brzegdolny.ezamawiajacy.pl , zgodnie z 

poniższą kolejnością: 

1) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 

do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o 

możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada 



 

konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, 

następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie 

„zarejestruj się” 

2) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 

rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.  

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 

informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 

zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 

rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa ZGK Brzeg Dolny                                    

tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)                  

e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 

sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 

1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze 

internetowe); 

2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez 

producenta; 

3) Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, 

Google Chrome lub MS Edge; 

4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf 

 

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailem wszystkich 

potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

XVI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o wartości 

szacunkowej do 130 000,00 zł: 

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”, Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                   

Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Urazka 11 reprezentowany przez Prezesa 

Zarządu; 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail ido@zgk.brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora; 

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

w celu związanym z postępowaniem dotyczącym zamówień o wartości szacunkowej do 



 

30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych „Zakup i dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych”; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                     

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. 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 

osobowych1; 

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 RODO2; 

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; 

8. 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. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                            

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 

tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których 

 
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 



 

dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do 

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść 

oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

NIP:……………………………………. 

REGON: ………………………………. 

e-mail:…………………………………. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Urazka 11 

56-120 Brzeg Dolny 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 

130 000,00 zł  w których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych dot. zakupu i dostawy trumien i akcesoriów pogrzebowych 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę (Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie 

łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia zwierającą wszelkie koszty realizacji): 

 

− netto: ................................................. zł 

słownie: .............................................................................................................. złotych, 

− brutto: ............................................... zł 

słownie: ...............................................................................................................złotych, 

w tym należny podatek VAT ................. %, ................................... złotych,  

2. Powyższa cena została wyliczona w następujący sposób: 

 

l.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Szacunkowa 

ilość 

Jednostkowa 

cena netto 

Wartość netto 

(2*3) 

 1 2 3 4 

I. TRUMNA DĘBOWA 

1 

Trumna dębowa klasy I standardowa, 

prosta, sześciokątna, połysk, płaskie 

wieko 

18   

2 

Trumna dębowa klasy I standardowa, 

prosta, sześciokątna, połysk, wypukłe 

wieko 

7   

3 

Trumna dębowa klasy I o 

podwyższonym standardzie, wieko 

półokrągłe 

15   



 

4 

Trumna dębowa klasy I o 

podwyższonym standardzie, wieko 

półokrągłe dwudzielne 

25   

5 
Trumna dębowa o niestandardowych 

wymiarach (długość ponad 200 cm),  
2   

II. TRUMNA Z DRZEWA POSPOLITEGO (sosna, buk) 

1 

Trumna standardowa z drzewa 

pospolitego klasy I, prosta, 

sześciokątna, połysk, płaskie wieko 

12   

2 

Trumna standardowa z drzewa 

pospolitego klasy I, prosta, 

sześciokątna, połysk, wypukłe wieko 

5   

3 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I 

o podwyższonym standardzie, wieko 

półokrągłe miedzianym 

5   

4 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I 

o podwyższonym standardzie, wieko 

półokrągłe dwudzielne 

5   

5 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I 

o wykończeniu podstawowym – dla 

potrzeb GOPS/MOPS 

4   

6 

Trumna z drzewa pospolitego klasy I 

o niestandardowych wymiarach 

(długość ponad 200 cm) 

2   

III. TRUMNA DZIECIĘCA 

1 Trumna dziecięca biała do 1,0 m 2   

2 Trumna dziecięca biała do 1,2 m 2   

3 Trumna dziecięca biała do 1,6 m 1   

IV. TRUMNA KREMACYJNA 

1 Trumna kremacyjna  20   

V. TRUMNA EKSHUMACYJNA 

1 Trumna ekshumacyjna do 0,6 m 6   

2 Trumna ekshumacyjna do 1,0 m 6   

VI. AKCESORIA POGRZEBOWE 

1 Krzyż nagrobny  130   

2 
Rama (obudowa) nagrobna na grób 

pojedynczy  
65   

3 
Rama (obudowa) nagrobna na grób 

dziecięcy, biała 
2   

Razem netto:  

VAT ….%  

RAZEM BRUTTO  



 

 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zdobyliśmy 

informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

oraz nie wnosimy do treści specyfikacji żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, ze akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty 

jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczamy, że umocowanie osób podpisujących ofertę wynika z odpowiednich 

zapisów w dokumentach rejestrowych/ udzielonym pełnomocnictwie (jeśli dotyczy 

załączyć pełnomocnictwo). 

8. Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: 

………………………………………………………………… 

nr tel: ……………………………… 

e-mail: …………………………….. 

 

 

 

 
3 Rozporządzenie 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) 



 

Załącznik nr 2 

 
Umowa nr ………………. 

 
zawarta w dniu ………………….. w Brzegu Dolnym pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,  
ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny 
NIP: 988 02 87 486  
reprezentowanym przez: 
Arkadiusza Łuczaka – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
…………………………….. 
……………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówień o wartości 

szacunkowej do 130 000,00 zł, w których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz następstwem wyboru oferty w postępowaniu rozstrzygniętym w dniu …………... 

§ 2  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych. 
2. Faktyczne ilości przedmiotu zamówienia mogą odbiegać od wartości szacunkowych, co nie może stanowić 

podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 
 

§ 3  

1. Warunki umowy określone są w następujących dokumentach: 
1) ofercie Wykonawcy; 
2) innych dokumentach wiążących strony, powstałych w trakcie realizacji zadania, w formie pisemnej. 

2. W przypadku sprzeczności występujących w dokumentach określonych w ust. 1 obowiązuje zawsze 
dokument o rozszerzonej treści w stosunku do innego dokumentu. 

 
§ 4  

1. Zamówienia na dostawy będą składane telefonicznie lub mailowo. Termin dostawy nie może przekroczyć 5 
dni roboczych od chwili zamówienia.  

2. Dostawy dokonywane będą środkami transportu i na koszt Wykonawcy. 
3. Dostawy będą następować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczony przedmiot zamówienia do chwili jego rozładunku. 
5. Ilości trumien i akcesoriów pogrzebowych określone w ofercie są szacunkowe. Ograniczenie przez 

Zamawiającego ilości zakupionych trumien i akcesoriów pogrzebowych w stosunku do szacunkowej ilości, 
nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń oraz nie może być 
uznane jako podstawa odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 5  

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: od ………… r. do ………… r. tj. na okres dwóch lat. 
 

§ 6  
 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy. 
2. Przewidywane wynagrodzenie wykonawcy w okresie trwania umowy wyniesie ……………….…… zł brutto 

(słownie: ………………………………..) 



 

3. Cena, o której mowa w ust. 2, zawiera w sobie koszt transportu do siedziby Zamawiającego.  
4. Ceny na poszczególny asortyment zgodnie z ofertą z dnia ……………… r. stanowią załącznik do umowy. 
5. W przypadku czynnych podatników VAT, wynagrodzenie płatne będzie na konto znajdujące się na  białej 

liście. Nr konta …………………………………. 
6. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.  
7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tyko za faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia.  
8. Zapłata będzie dokonywana w PLN. 
9. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Urazka 11 
56-120 Brzeg Dolny 
NIP: 988 02 87 486 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za każdą wykonaną dostawę, a podstawą do 
wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego dokumenty WZ. 

11. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

§ 7  
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy; 
2) bez uzgodnionego powodu nie przystąpił do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych; 
3) jeżeli nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne; 
4) jakość trumien i akcesoriów pogrzebowych odbiegać będzie od standardów ogólnie przyjętych w tej 

branży. 
5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, w tym w interesie zamawiającego, a okoliczności tej nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie; 
2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania. 
3. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli stronie 

wyznaczono stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformowano, że po bezskutecznym 
upływie tego terminu nastąpi odstąpienie od umowy. 

 
§ 8  

 
1. Na trumny i akcesoria pogrzebowe będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji – 12 

miesięcy od daty odbioru. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 
 

§ 9  
 
1. Strony zastrzegają prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy. 
2. Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy kar: 

1) za każdorazowe niedostarczenie bądź dostarczenie zamówienia niezgodnie z umową - w wysokości 
1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100); 

2) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
za dostawę całości przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego: 



 

1) kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za dostawę całości przedmiotu umowy; 

2) odsetek ustawowych w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 
 

§ 10  
 

1. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku 
porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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