
 

 

                                                                                                                                               Gubin, 25.05.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup i dostawa trumien oraz wyrobów pogrzebowych  
do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, zaprasza do złożenia 

oferty. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. ,ul. Śląska 36 , 66-620 Gubin; NIP 926-

10-00-423; REGON 970361280; KRS 0000187366; wysokość kapitału zakładowego 

10478000,00 złotych, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, 

Wydział VIII. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trumien oraz wyrobów pogrzebowych 

do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie 

2.1. Trumny standardowe z drzewa pospolitego (proste, sześciokątne, z wiekiem 

płaskim lub wypukłym, z 4 uchwytami i krzyżem na wieku, z wybiciem 

standardowym) 

2.2. Trumny standardowe dębowe (proste, sześciokątne, z wiekiem płaskim lub 

wypukłym 4 uchwytami i krzyżem na wieku, z wybiciem standardowym 

2.3. Trumny o podwyższonym standardzie z drzewa pospolitego. 

2.4. Trumny o podwyższonym standardzie dębowe . 

2.5. Trumny ekshumacyjne wykonane z litego drewna, bez okuć, zdobień i powłoki 

lakierniczej o długości do 50 cm . 

2.6. Trumny nietypowe  

2.7. Krzyże drewniane wykonane z drewna pospolitego, sezonowanego, suszonego, 

malowane minimum 2 razy w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów 

trumien. 

2.8. Ramy (obudowy) nagrobne na grób pojedynczy wykonane z drewna 

pospolitego, sezonowanego, suszonego, malowane minimum 2 razy w kolorach 

zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien. 

 



 

 

3. WYMAGANIA: 

3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

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

powielać. 

3.3. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w miarę 

pojawiających się potrzeb, na podstawie oddzielnych zleceń Zamawiającego, 

w ilościach i terminach określonych w każdorazowym zamówieniu wysłanym 

drogą elektroniczną lub telefonicznie. Termin dostawy do Zamawiającego do 

48 godzin od chwili zamówienia. 

3.4. Jednorazowa dostawa będzie zawierała min. 2 sztuki trumien lub min. 4 sztuk 

wyrobów pogrzebowych określonych w punktach 2.1 do 2.8. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, tj. Cmentarz Komunalny ul. 

Kujawska 2 , 66-620 Gubin, własnym środkiem transportu i na własny koszt. 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na 

dostarczane przedmioty zamówienia, licząc od daty dostarczenia danej partii 

przedmiotu zamówienia. 

3.7. Ilości szacunkowe przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w 

formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, 

mogą być zakupione zamiennie w ramach poszczególnych pozycji formularza 

cenowego. 

3.8. W przypadku konieczności dokonania zakupu przez Zamawiającego towarów 

innych niż określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym w 

okresie obowiązywania umowy z powodu zmian okoliczności, których nie 

można było wcześniej przewidzieć, a na które Zamawiający nie miał wpływu, 

Wykonawca przedstawi ofertę cenową na poszczególne trumny i wyroby 

pogrzebowe. 

3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości 

trumien oraz wyrobów pogrzebowych niż to określono w Zapytaniu z powodu 

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

Zamawiający nie miał wpływu. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

3.10. Do oferty należy dołączyć zdjęcia trumien i akcesoriów pogrzebowych w 

postaci katalogu. 

3.11. Szczegóły rozliczenia transakcji z wybranym w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcą określi Umowa zawarta niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania. 



 

 

3.12. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

4. MIEJSCE 1 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

4.1. Ofertę należy złożyć do dnia 01-06-2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 

tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Śląska 36, 66-620 Gubin lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cmentarz@pumgubin.pl 

4.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające Załącznik nr 1 „Formularz cenowy” 

oraz zdjęcia oferowanych towarów. 

5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

5.1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena, wyliczona łącznie dla 

wszystkich pozycji zawartych w „Formularzu cenowym”. 

5.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów do 10 dni 

roboczych po terminie określonym w pkt. 4.1. 

6. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa trumien oraz wyrobów pogrzebowych” do 

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie 

2. Pełna nazwa oferenta: 

 

 

 

3. Data złożenia oferty' 

                             

FORMULARZ CENOWY 

  c  

Nazwa produktu Cena netto Ilość (szt.) Razem (B x 

C) 

Trumny standardowe z drzewa 

pospolitego 
 40  

Trumny standardowe dębowe  40  

Trumny o podwyższonym standardzie z 

drzewa pospolitego 
 20  

Trumny o podwyższonym standardzie z 

drzewa dębowego 
 10  

Trumny nietypowe  10  

Trumny ekshumacyjne  50 cm  10  

Krzyże  drewniane  100  

Ramy nagrobne  40  

  Razem 

(kolumna 

D) 

 

Oświadczam, że czuję się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

Data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty 
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