
Opole, 14 sierpnia 2017 r. 

Zamawiający: 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

NIP 754-30-23-121                                                          

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 Postanowienia ogólne 

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na 

podstawie procedur trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych opracowanych przez 

Zamawiającego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zadania: 

„Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny  

oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego  

wskazanych Wykonawcy przez Policję”. 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz 

wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Powiatu 

Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję. Wykonawca zapewni przybycie na miejsce zdarzenia 

lekarza mającego zrealizować zlecenie, bez zbędnej zwłoki. 

Usługa dotyczy jedynie przypadków, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 

lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.  

Karta zgonu powinna być wypełniona przez Wykonawcę na obowiązującym ustawowo druku stanowiącym 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 231) 

 

Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą, tzn. są: 

a) podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15 kwietnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) lub 

b) praktykami zawodowymi lekarzy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b. powyższej ustawy. 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub 

dostarczyć osobiście do kancelarii Starostwa (pok. nr 4) bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

hsmieja@powiatopolski.pl z oznaczeniem: 

„Stwierdzanie zgonu – OFERTA” 

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2017 r. do godz. 1400 

 

Wykaz dokumentów: 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi - załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie dla Wykonawcy będącego osobą fizyczną – załącznik nr 2. 

 

mailto:hsmieja@powiatopolski.pl


Kryterium oceny ofert: przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 

kryterium najniższej ceny. 

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle faksem lub e-mailem na numer lub 

adres e-mail wskazany w formularzu oferty. 

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez zawarcia umowy. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

1. Irena Szott – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu, 

ul. 1 Maja 29, pok. 402, tel. 775415116, 

2. Halina Śmieja – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Opolu, ul. 1 Maja 29, pok. 403, tel. 775415169. 

 

 

 

 

  

 

 


