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Sokółka, dnia}8 grudnia 2020 r.

SP-IV.271.5.2020.RK

,ZAPYTANIE OFERTOWE
Na świadczenie u§ług w po§taci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin

oraz wystawienia karĘ zgonu osobom zmarĘm na terenie powiatu sokólskiego

Podstawa prawna przedmiotu zamówienia: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 3I stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z2020 r. poz. 1947).

I. Nazwa i adres Zamawiającego
powiat sokólski
ul. Marszałk a J ozefa Piłsudskiego 8, 1 6- 1 00 Sokółka
tel: 85 711 08 76,fax 85 711 20 08, mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

il. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dniaZ9 sĘcznia2004 r.

Prawo zamowień publicznych (Dz. IJ. z 2019 t. poz. 1843 z późn. zm.) ze względu na

fakt, że szacunkowa wartośó zamówienia nie ptzelłacza wyrńonĄ w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy).

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu ustalaniu

jego przyczyn orazwystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowańiu zmarłych (Dz. U. z2020 r.

poz. L9ł7),rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03 sierpnia

196I r. w sprawie stwierdzeniazgonu i jego przyczyfi (Dz.U. z196I r.nr 39,poz.
202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra
Zdrowiaz dnia 11 lutego 20I5r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z20I9 r. poz.

1085 tj.).
2. Usługa, Iłóra będzie zlecona ptzez ZamawiĄącego dotyczy wyłącznie sytuacji,

kiedy do stwierdzenia zgonu, ustalenia j ęgo przyczyny i wystawienia aktu zgonu nie

są zobowiązane inne osoby zgodnie zzapisami ustawy itozporządzenia, o których

mowawpkt 1,

ry. Istotne warunki realizacji zamówienia
1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Sokólskiego.

2. Realizacja usługi następuje w przypadku, gdy funkcjonariusz Komendy Powiatowej

Policji w Sokółce będący na miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki lub
podejmie informację o potrzebie stwierdzeniazgonui nie będzie mógł ustalióIekarza
podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub



\ekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, odpowiadającego za stwięrdzenie
zgonu (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa),

3, Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Komendy Powiatowej
Policji w Sokółce usługa realizowanabędzie w czasie nie dłuższymniż sześó godzin
od powiadomienia.

4. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenta, dokonać oględzin zwłok,
ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.

5. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi leżąpo stronie Wykonawcy,
6. O udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który spełnia jeden

zpontższych warunków:
a) posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art 4 ustawy z dnia 15

kwietnia 20ll r. o działalnościlęczntczej (Dz,lJ. z2020 r. poz,295 zpożn. zm.)
t zapewni całodobowy dyżur lekatza, który wykona czynności będące
przedmi ote m zamów ienia,

b) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi
działalnośc gospodarczą, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 20lI r.

o działalności leczniczej oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności
będących przedmiotem zamówienia.

7. W przypadku ubiegania się o usługę przez podmiot leczniczy, do oferty należy
dołączyć imienną listę lekarzy,ktorzy tę usługę będąrealizować.

8. W przypadku niemozności wykonania usługi do sześciu godzin od chwili węzwania
przezprzedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sokołce Wykonawcazapewni
zastępstwo celem wystawienia karty zgonu przez inną osobę posiadającą
uprawnienia zgodnie zRozdziałem IV. pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

9. Termin i sposob zapłaty:

a) Wykonawca w terminie do 1 4 dni od daty wykon anla czynności, o których mowa
w Rozdziale I pkt 1 niniejszego zaproszenia wystawl na rzecz Zamawiającego
fakturę VAT lub rachunek wraz z załącznikiem potwierdzającym wykonanie
usługi (zał. do umowy);

b) ZamawiEący dokonapłatności wterminie do
wystawionej faktury lub rachuŃu wraz
wykonanie usługi (zń. do umowy).

Termin realizacji zamówienia
Usługa będzieręa7izowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 3I.12.2023 r.
przez całą dobę we wszystkie dni w tygodniu, (w dni wolne od pracy, niedziele i święta)
wraz z całodobową dostępnością numeru telefonu, pod którym Komenda Powiatowa
Policji w Sokółce będzie mogła dokonać zgłoszeńo koniecznościprzyjazdunamiejsce,
w którym znajdują się zwłoki.

VI. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy sporządzió wypełniając formularz oferty zgodnie zę wzorem,

stano wi ący m załąc znik d o ni n i ej s ze go zapy tania.
2. W formularzu oferly Wykonawca określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie

zgonu, ustalenie jego przyczyny i wystawienie karty zgonu. Określona przez
Wykonawcę cena musi obejmować wszystkie koszty związane zrealizacjązapytania,
które są i mogą być wymaganeprzy iw związkuz jego wykonaniem. Cena musi być

14 dni od dniazłożeniaprawidłowo
z załącznikiem potwierdzającym

V.



.vqrlrńona w złotych polskich (PLN). Kużdy z Wykonawców może zaproponowaó

tylko jedną cenę.

3. Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie. Kopertę należy

omaczyó rlazwą i adresem Wykonawcy, i zaadtesowaó do zamawiającego na

adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,

16 - 100 Sokółka z dopiskiem: ,,OFERTA - wystawianie karty zgon|I."

4. OferĘ naleĘ składać w terminie do dnia 11 stycznia 2021 do godz. 15:00

w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józęfa

Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka osobiście Iub za pośrednictwem poczty (decyduje

data wpływu do urzędu).

5. Zakompletnośó oferty odpowiada Wykonawca.
6. Oferty zostanąrozpńrzone do dnia 15 stycznia ż02I r. do godz, 15:00.

7. ZamawiĄący niezwłocznie powiadomi Wykonawców o dokonanym wyborze.

8. Termin związania z ofertą:30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się

wtaz z upływem terminu składania ofert.

VII. Przedmiot oceny
Przedmiotem oceny ofert będzie:

1. spełnienie waruŃów określonych w pkt. IV niniejszego zapytania;

2. zryczńowany jednostkowy koszt brutto za jednąztealizowaną usługę polegającąna

stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny i wystawieniu karty zgonu.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zasttzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania

przyczyn orazmożliwośó niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do

udzielenia zamówienia.
3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W przypadku, gdy

Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zarnawiający może podpisaó umowę

z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymŃ
najv,ty ższą l i czb ę punktów.

4. Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający ma prawo zakoitczyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy, nie

przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze

Wykonawcy, odrzucenia oferty lub zakońc zenia po stępowania bez jego wyboru.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty oraz prowadzić z nim negocjacje

cenowe.

IX. Klauzulainformaryjna
Zgodnie z art. 13 ust. I-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20t6l679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku
zprzetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
|Jrz. IJE L II9 z dnia 4 maja ż016 r., s. I z późn. zm.), zwanego dalej RODO,
informujemy o tym, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sokólski reprezentowany

ptzezZarządPowiatu Sokólskiego, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka;



2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokołce
mozliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-
powiat.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym
przęz administratora postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
podstawą prawną przetwaruania Pani/Parra danych osobowych jest art, 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z następującymi przepisami prawa:
a) ustawy zdniaL7 sierpnia}}}9 r. o finansach ptrblicznych(Dz,lJ, z20l9 r,poz.

869 zpożn. zm.),
b) ustawy zdnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz. U. z2020 r. poz. 164);
odbiorcami PanilPana darrych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej, gdyż co do zasady

wydatki publiczne oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego są
jawne;

b) podmioty, z ktorymi administrator ma zawartę umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w tym podmioty, z którymi administrator ma
zawartę umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych
odbiorców systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub
archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z wprowadzonymi do
udostępnionych administratorowi systemów informatyc zny chdanymi w związku
ze śwladczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii;

w związku ztym, żę co do zasady wydatki publiczne oraz postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego są jawne, Pani/Parra dane osobowe mogą by"
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
Pani/Parra dane osobowe będą przechowywanę przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasię będą przechowywane pTzęzokres ustalony
na podstawie przepisów tozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
201l r. w sprawie instrukcji kancelaryinej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładorych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

8) na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do ządania od
admirristratora dostęptr do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ustrnięcia lrrb o granic zenia pr zetw arzanla'

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest,żePanilPana dane osobowe ptzetwarzanę sąprzez
administratora niezgodnie z RODO;

lO)podanie danych osobowych w zwtązku z udziałęm w prowadzonym przez
administratora postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest
obowiązkowe, ale jest warunkiern niezbędnym do wzięcia w nim udziału;

1l)Pani/Pana dane osobowe rrie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

3)

4)

5)

6)

7)

Wykaz załącnlików:
Załącznik trr l - Formularz ofeftowy
Załączllik nr 2 - Projekt Lllllowy
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