
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy                                                                                                     
opswawer.waw.pl 
 

 ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa  
 sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl REGON: 010822042  
 22 277 36 00, fax 22 277 36 01   NIP: 952-13-63-661  

Strona 1 z 9 

 
Warszawa, dnia 14.11.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
(zapytanie ofertowe) 

 

 Usługi pogrzebowe  
zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  

ul. Włókiennicza 54 

04-974 Warszawa 

REGON: 010822042 

tel. 22 277 36 00 

e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl     

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pochówku na 

rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. War-

szawy zobowiązany jest zapewnić sprawienie pogrzebu stosownie do postanowień art. 17 

ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 2268 ze zm.) oraz uchwały LX/1840/2009 Rady m. st. Warszawy z 27.08.2009 r. 

dotyczącej zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych 

przez m. st. Warszawę. 

2.2 Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich 

rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z prze-

pisami określonymi w ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej 
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ustawy. Osoby bezpośrednio realizujące usługę powinny być ubrane schludnie i odpo-

wiednio do okoliczności. 

2.3 Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 35 pochówków, w tym: 

a) 33 standardowe usługi pogrzebowe (sprawienie pogrzebu z pochówkiem zwłok), 

b) 2 standardowe usługi sprawienia pochówku przy spopieleniu zwłok.   

2.4 Miejscami pochówków będą:  

a) Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wójcickiego 14, 

b) Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, gmina Piaseczno, 

c) Cmentarz wskazany przez Zamawiającego, znajdujący się w m.st. Warszawa oraz na 

obszarze położonym w odległości do 50 km od granic administracyjnych m.st. War-

szawy. 

2.5 Wykonawca przy realizowaniu transportu zwłok zapewni wykorzystanie pojazdów elek-

trycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie nie mniejszym niż 

10% środków transportu, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia. 

2.6 Zamawiający, ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia zastrzega so-

bie prawo do zmniejszenia i zwiększenia przewidywanej wielkości zamówienia, w zależ-

ności od rzeczywistej wielkości potrzeb w tym zakresie. Podana wielkość jest jedynie 

wielkością szacunkową i Wykonawcy nie przysługuje w związku ze zmianą tej liczby 

żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Zamawiający z tych samych względów za-

strzega sobie prawo do każdorazowego zmniejszania zakresu pełnego pogrzebu – o wy-

brane jego elementy. 

2.7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty w zakresie zwiększenia maksymalnej liczby pochówków a co za tym idzie maksy-

malnej wartości umowy, nie więcej jednak niż o 50%. W przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim nie ulegają zmianie określone niniejszą umową maksymalne ceny 

jednostkowe za wykonanie jednej usługi pogrzebowej, uwzględniające wszystkie zlecone 

czynności przy jednym pochówku i czynności dodatkowe. 

2.8 Kody CPV: 98371000-4 Usługi pogrzebowe. 

2.9 Wartością przedmiotu zamówienia będzie wyłącznie faktyczna liczbę pochówków, zgod-

nie z ceną jednostkową danej usługi. 
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2.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

2.11 Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy sta-

nowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1 Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 

01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

3.2 Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem początkowym wskazanym powyżej, 

rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między 

stronami. 

3.3 Rozliczenie realizacji całości przedmiotu zamówienia nie może nastąpić później niż do 

dnia 31.12.2023 r. 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

4.1 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich 

lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jedną usługę, której 

przedmiotem były usługi pogrzebowe, realizowane na rzecz instytucji publicznych 

w ilości co najmniej 10 pochówków.  

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). 

4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawcę wraz z ofertą. 
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4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 

4.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w ust. 4.1 pkt 1) – 2) winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców. Zamawiający nie dopuszcza tym samym sumowania doświadczenia, ani 

sumowania posiadanego ubezpieczenia. 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, 

sporządzonej na formularzu wg Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego, należy 

załączyć: 

1) wykaz usług, sporządzony według treści Załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie (dokument w oryginale, dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem); 

Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 

wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich należytego wykonania. 

2) polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony w wymaganym zakresie lub oświadczenie Wykonawcy, że 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi ww. dokument. 

5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

5.3 Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca 

może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane 

samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do Zapytania 
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ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego. 

5.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 

5.5 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego 

treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu (pełnomocnictwo 

rodzajowe). 

5.6 Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 

podana w kwocie brutto musi uwzględniać całkowity koszt realizacji przedmiotu 

zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Ceny jednostkowe przedstawione w 

ofercie powinny być również wyrażone w złotych polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc 

po przecinku.  

5.7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyników postępowania. 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany 

przez Wykonawcę) do dnia 22.11.2022 r. godz. 12.00 

na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  

 ul. Włókiennicza 54 

 04-974 Warszawa 

 e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl  

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które wpłyną 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

7.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 

znaczenie - cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 

100%. 
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7.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza. 

7.3 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że oferty zostały tak samo wycenione, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

7.4 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

8.1 Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z którą 

najpierw stworzy ranking ofert (od najtańszej do najdroższej), a następnie zweryfikuje 

czy Wykonawca, którego oferta była najtańsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź 

uzupełniania dokumentów. 

8.2 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą, iż 

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym 

Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8.3 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji 

faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu 

w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 

8.4 Zamawiający informuje, iż poprawi w ofertach zaistniałe oczywiste omyłki pisarskie, 

rachunkowe, o czym powiadomi Wykonawcę. 

8.5 Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści niniejszego 

Zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień/kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego). 

8.6 Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z Wykonawcą 

najwyżej ocenionym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała możliwości finansowe 

Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką 

dysponuje do wysokości oferty najwyżej ocenionej. 
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8.7 Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie wpłyną oferty, 

wszystkie oferty zostaną odrzucone lub oferta najwyżej oceniona przewyższa możliwości 

finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których mowa powyżej nie odniosły 

zamierzonego skutku.  

8.8 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy. 

8.9 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od 

podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście 

rankingowej, potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz chęć 

realizacji zamówienia. 

8.10 Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

Umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego wraz z umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8.11 Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 

w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j: 

a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych 

sankcjami; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

osób i podmiotów objętych sankcjami; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
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269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami. 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-

974 Warszawa tel. 22 277 36 00; 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: 

iod@opswawer.waw.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w 

związku z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pogrzebowe zlecane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, prowadzonego na 

podstawie rozeznania rynku w postaci Zapytania ofertowego i podjęcia działań 

zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące 

dostępu do informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i 

kontrolę nad działalnością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, którym 

administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;   

5. Dane osobowe Wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia będą 

przechowywane przez okres 10 lat, dane pozostałych uczestników postępowania – przez 

okres 5 lat, z zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych 

spowoduje odrzucenie oferty. 

8. Administrator informuje, że nie przetwarza danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie dokonuje ich profilowania, o którym mowa w art. 22 

RODO. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni 

Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a 

także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego. 

10. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ: 

10.1 w zakresie przedmiotu zamówienia – Pan Maciej Łagowski, tel. 22 277 36 05; 

10.2 ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres 

e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl               

          

11. ZAŁĄCZNIKI 
11.1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 
11.2 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. 

11.3 Załącznik nr 3 Wykaz usług. 
11.4 Załącznik nr 4 Wzór umowy. 

                Zatwierdził 
                 DYREKTOR  
                   Ośrodka Pomocy Społecznej  
                         Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
          

                                       Renata Staruch  


