
STAROSTA GIŻYCKI 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947) ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu 
stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie 

powiatu giżyckiego. 
  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, 

wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1947), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 03 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyn (Dz.U. z 1961 r. nr 39, poz. 202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28 

listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r . poz. 709) i 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru 

karty zgonu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1448). 

2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, 

kiedy do stwierdzenia zgonu, wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny 

nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o 

których mowa w pkt 1. 

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego, 

na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku lub innych 

upoważnionych instytucji. 

2. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy. 

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:  

1. spełnia jeden z poniższych warunków:  

a. posiada status podmiotu leczniczego i zapewni stały dostęp do 

lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia; 

b. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza oraz zapewni 

całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem 

zamówienia, przy założeniu że czas realizacji usługi wynosi do 12 

godzin od momentu wezwania; 

2. zapewnia dostępność numeru telefonicznego, pod którym Komenda 

Powiatowa Policji w Giżycku będzie mogła dokonywać zgłoszeń o 

konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki. 

4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot 

leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie 

kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych 

Wykonawców. 

5. W przypadku niemożności wykonania usługi do 12 godzin od chwili wezwania 

przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Giżycku Usługobiorca 

zapewni zastępstwo celem wystawienia karty zgonu przez inną osobę posiadającą 

uprawnienia zgodnie z Rozdziałem II. pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.  

6. Termin realizacji zamówienia: 

- od dnia zawarcia stosownej umowy przez okres 12 miesięcy. 

7. Zastrzega się, że umowa wygaśnie przed upływem terminu wskazanego w 

Rozdziale II pkt. 6 w przypadku wejścia w życie przepisów prawa w sprawie 

organizacji usług koronera i przejęcie wykonania tego zadania przez inny 

podmiot. 



8. Termin i sposób zapłaty:  

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty wykonania czynności, o 

których mowa w Rozdziale I pkt 1 niniejszego zaproszenia wystawi na 

rzecz Zamawiającego fakturę VAT lub rachunek wraz z załącznikiem 

potwierdzającym wykonanie usługi (zał. do umowy); 

2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z załącznikiem 

potwierdzającym wykonanie usługi (zał. do umowy). 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

2. W formularzu oferty Oferent określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie 

zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie przyczyny zgonu. Określona przez 

Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, 

które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi 

być wyrażona w złotych polskich (PLN). Każdy z Oferentów może 

zaproponować tylko jedną cenę. 

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki w terminie do dnia 28 stycznia 
2022 do godz. 12:00 

4. Za kompletność oferty odpowiada Oferent. 

5. Otwarcie: 28 stycznia 2022 r. o godz. 12:15. 

6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze. 

IV. PRZEDMIOT OCENY 

Przedmiotem oceny ofert będzie:  

1. jednostkowy koszt brutto za stwierdzenie, ustalenie przyczyny zgonu i 

wystawienie karty zgonu; 

2. spełnienie warunków określonych w pkt. II niniejszego zapytania. 

  

Publikacja niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze 

złożeniem zamówienia przez Starostę Giżyckiego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie 

praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy. 

  

  

Załączniki: 
Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 — Projekt umowy 
 


