
Załącznik nr 1a do IWUZ 
 

................................................................... 
   /pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

dotyczy:  Świadczenia usług pogrzebowych w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie 

sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
POCHÓWEK TRADYCYJNY W GROBIE ZIEMNYM 

 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia:          

 

za cenę brutto: ………....................................................... złotych za  wykonanie usługi dla jednej osoby 

 

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

             

            w tym stawka VAT  ............... % 

 

cena netto: ............................................................ złotych za  wykonanie usługi dla jednej osoby 

 

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

 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/-y, że:  
1) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 
 
 
 

                   ......................................................................... 
                   pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1b do IWUZ 
 

................................................................... 
   /pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

dotyczy:  Świadczenia usług pogrzebowych w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie 

sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
-POCHÓWEK KREMACYJNY W KOLUMBARIUM. 

 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia:          

 

za cenę brutto: ………....................................................... złotych za  wykonanie usługi dla jednej osoby 

 

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

             

            w tym stawka VAT  ............... % 

 

cena netto: ............................................................ złotych za  wykonanie usługi dla jednej osoby 

 

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

 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/-y, że:  
1) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 
 
 
 

                   ......................................................................... 
                   pieczęć i podpis Wykonawcy 

 


