
KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, 51-638 Wrocław 

ogłasza przetarg na: 

NAJEM MODUŁÓW REKLAMOWYCH NA WORTALU CMENTARZE24.PL i KSIEGAZMARLYCH24.pl 

dla obszaru województwa dolnośląskiego 

 

 

§1 

Redaktor wortalu cmentarze24.pl i ksiegazmarlych24.pl zaprasza do złożenia oferty w przetargu na 

najem modułów reklamowych.  

Przetarg dedykowany jest przedsiębiorstwom branży kamieniarskiej, a w szczególności 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność zakwalifikowaną: 

- wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grup: 

43.99.6 - Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia, 

43.99.9 - Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych, 

23.61.1 - Wyroby z betonu do celów budowlanych, 

23.69.19 - Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

23.70.1 - Kamienie cięte, formowane i wykończone. 

 

§2 

Oferenci powinni spełniać wymagania formalne tj. przedłożyć w przewidzianym terminie wszystkie  

dokumenty oraz informacje wymagane zgodnie z zapisami § 3 i § 4 niniejszego ogłoszenia. 

 

§3 

Oferenci winni przedłożyć w ramach składanej oferty następujące dokumenty:  

1. ofertę najmu wg załącznika nr 1,  

2. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź też aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

składania ofert, 

3. pisemne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania  

zobowiązań w imieniu Oferenta, jeżeli osoby te nie są uwidocznione w odpisie z właściwego  

rejestru lub ewidencji jako upoważnione do reprezentowania Oferenta. 

 

§4 

Oferent zobowiązany jest przedstawić w treści oferty:  

a. propozycję jednorazowej stawki najmu brutto PLN za wybrany moduł reklamowy na rok wg 

wykazu w ofercie (załącznik nr 1), 

 

§5 

Zamawiający oferuje zawarcie umowy najmu z zachowaniem następujących warunków:  

a. płatność zaoferowanego czynszu na podstawie faktury z dołu za wszystkie zaoferowane moduły 

razem,  

§6 

Oferenci zobowiązani są do przygotowania ofert na podstawie informacji zawartych w niniejszej  



dokumentacji.  

Oferta winna być złożona na adres: 

-  e-mail: serwis@cmentarze24.pl, 

lub 

- KiM Informacja Przestrzenna, Stanisławskiego 10/3, 51-638 Wrocław. 

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:  

nr telefonu: 71 723 78 32, 604 514 545, e-mail: serwis@cmentarze24.pl  

 

§7 

Oferta powinna zostać złożona do dnia 30.05.2014 roku do godziny 13.00. 

 

§8 

Oferta oraz wszystkie dokumenty z nią związane muszą być sporządzone w języku polskim  

w formie pisemnej. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być przedłożone  

w oryginale bądź też w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.  

Brak któregokolwiek z dokumentów opisanego w § 3 bądź też niekompletność – zarówno  

merytoryczna jak i formalna takiego dokumentu, jak również jego niezgodność z niniejszą  

dokumentacją może skutkować odrzuceniem oferty.  

 

§9 

1. Zamawiający może odrzucić każdą ofertę, którą uzna za niezgodną z niniejszym zapytaniem 

2. Wybór Oferenta Zamawiający dokona dla poszczególnych modułów reklamowych w jednostkach 

administracyjnych na podstawie oferowanej  kwoty czynszu biorąc pod uwagę kryterium:  

a. najwyższa stawka oferowanego czynszu. 

 

§10 

1. Wyniki postępowania ofertowego zostaną przekazane w formie elektronicznej na adres e-mail  

wskazany w ofercie.  

2. Oferenci wyłonieni w ramach postępowania są zobowiązani do przekazania podpisanego  

egzemplarza umowy nie później jednak niż do dnia 15.06.2014 r. W przypadku nie przekazania 

podpisanego egzemplarza umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odrzucić ofertę 

wyłonioną w ramach postępowania.  

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania i załączonego 

do niego specyfikacji modułów reklamowych (załącznik nr 2), jak również do zamknięcia 

postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

 

Załączniki: 

- nr 1 – formularz oferty 

- nr 2 – specyfikacja modułów reklamowych 

Redaktor  

[Marek Ścisły] 

Wrocław, 15.05.2014r. 

 

  



Załącznik 1 

 

Nazwa i adres oferenta: 

 

NIP: 

e-mail: 

 

OFERTA 

NAJMU MODUŁÓW REKLAMOWYCH NA WORTALU CMENTARZE24.PL i KSIEGAZMARLYCH24.pl 

dla obszaru województwa dolnośląskiego 

 

Niniejszym: 

1. Oferujemy najem modułów reklamowych przypisanych  do następujących jednostek 

administracyjnych i w cenie wg poniższego zestawienia: 

powiat Jednostka administracyjna oferowana cena brutto za 1 rok 

bolesławiecki Bolesławiec 
 bolesławiecki Nowogrodziec 
 bolesławiecki Gromadka 
 bolesławiecki Osiecznica 
 bolesławiecki Warta Bolesławiecka  

dzierżoniowski Dzierżoniów 
 dzierżoniowski Bielawa 
 dzierżoniowski Niemcza 
 dzierżoniowski Pieszyce 
 dzierżoniowski Piława Górna 
 dzierżoniowski Łagiewniki 
 głogowski Jerzmanowa 
 głogowski Głogów 
 głogowski Kotla 
 głogowski Pęcław 
 głogowski Żukowice 
 górowski Wąsosz 
 górowski Góra 
 górowski Niechlów 
 górowski Jemielno 
 jaworski Jawor 
 jaworski Bolków 
 jaworski Męcinka 
 jaworski Paszowice 
 jaworski Mściwojów 
 jaworski Wądroże Wielkie 
 



jeleniogórski Jelenia Góra 
 jeleniogórski Karpacz 
 jeleniogórski Kowary 
 jeleniogórski Piechowice 
 jeleniogórski Janowice Wielkie 
 jeleniogórski Jeżów Sudecki 
 jeleniogórski Mysłakowice 
 jeleniogórski Podgórzyn 
 jeleniogórski Stara Kamienica 
 jeleniogórski Szklarska Poręba 
 kamiennogórski Kamienna Góra 
 kamiennogórski Lubawka 
 kamiennogórski Marciszów 
 kłodzki Kłodzko 
 kłodzki Bystrzyca Kłodzka 
 kłodzki Duszniki-Zdrój 
 kłodzki Kudowa-Zdrój 
 kłodzki Lądek-Zdrój 
 kłodzki Międzylesie 
 kłodzki Nowa Ruda 
 kłodzki Polanica-Zdrój 
 kłodzki Radków 
 kłodzki Stronie Śląskie 
 kłodzki Szczytna 
 kłodzki Lewin Kłodzki 
 legnicki Legnica 
 legnicki Chojnów 
 legnicki Prochowice 
 legnicki Krotoszyce 
 legnicki Kunice 
 legnicki Legnickie Pole 
 legnicki Miłkowice 
 legnicki Ruja 
 lubański Lubań 
 lubański Leśna 
 lubański Olszyna 
 lubański Świeradów-Zdrój 
 lubański Leśna 
 lubański Olszyna 
 lubański Platerówka 
 lubański Siekierczyn 
 lubiński Lubin 
 lubiński Ścinawa 
 lubiński Rudna 
 lwówecki Lubomierz 
 



lwówecki Mirsk 
 lwówecki Lwówek Śląski 
 lwówecki Gryfów Śląski 
 lwówecki Wleń 
 milicki Cieszków 
 milicki Milicz 
 milicki Krośnice 
 oleśnicki Dobroszyce 
 oleśnicki Oleśnica 
 oleśnicki Bierutów 
 oleśnicki Międzybórz 
 oleśnicki Syców 
 oleśnicki Twardogóra 
 oleśnicki Dziadowa Kłoda 
 oławski Oława 
 oławski Jelcz-Laskowice 
 oławski Domaniów 
 polkowicki Grębocice 
 polkowicki Radwanice 
 polkowicki Polkowice 
 polkowicki Chocianów 
 polkowicki Przemków 
 polkowicki Gaworzyce 
 strzeliński Strzelin 
 strzeliński Wiązów 
 strzeliński Borów 
 strzeliński Kondratowice 
 strzeliński Przeworno 
 średzki Udanin 
 średzki Miękinia 
 średzki Malczyce 
 średzki Środa Śląska 
 średzki Kostomłoty 
 świdnicki Świdnica 
 świdnicki Jaworzyna Śląska 
 świdnicki Strzegom 
 świdnicki Świebodzice 
 świdnicki Żarów 
 świdnicki Dobromierz 
 świdnicki Marcinowice 
 trzebnicki Trzebnica 
 trzebnicki Oborniki Śląskie 
 trzebnicki Prusice 
 trzebnicki Żmigród 
 trzebnicki Wisznia Mała 
 



trzebnicki Zawonia 
 wałbrzyski Wałbrzych 
 wałbrzyski Boguszów-Gorce 
 wałbrzyski Głuszyca 
 wałbrzyski Jedlina-Zdrój 
 wałbrzyski Mieroszów 
 wałbrzyski Szczawno-Zdrój 
 wałbrzyski Czarny Bór 
 wałbrzyski Stare Bogaczowice 
 wałbrzyski Walim 
 wołowski Wołów 
 wołowski Brzeg Dolny 
 wołowski miejsko-wiejskie: 
 wołowski Wińsko 
 wrocławski Wrocław 
 wrocławski Kąty Wrocławskie 
 wrocławski Siechnice 
 wrocławski Sobótka 
 wrocławski Czernica 
 wrocławski Długołęka 
 wrocławski Jordanów Śląski 
 wrocławski Kobierzyce 
 wrocławski Mietków 
 wrocławski Żórawina 
 ząbkowicki Ząbkowice Śląskie 
 ząbkowicki Bardo 
 ząbkowicki Ziębice 
 ząbkowicki Złoty Stok 
 ząbkowicki Ciepłowody 
 ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki 

ząbkowicki Stoszowice 
 zgorzelecki Węgliniec 
 zgorzelecki Pieńsk 
 zgorzelecki Zgorzelec 
 zgorzelecki Bogatynia 
 zgorzelecki Zawidów 
 zgorzelecki Sulików 
 złotoryjski Złotoryja 
 złotoryjski Świerzawa 
 złotoryjski Wojcieszów 
 złotoryjski Złotoryja 
 złotoryjski Pielgrzymka 
 złotoryjski Zagrodno 
  

Uwaga! W modułach, na które Państw nie składacie oferty prosimy postawić znak „ X „ 



2. Zobowiązujemy się  do podpisania umowy najmu do dnia 15.06.2014r. 

3. Do niniejszej oferty dołączamy: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru bądź też aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

-  pisemne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania  

zobowiązań w imieniu Oferenta, jeżeli osoby te nie są uwidocznione w odpisie z 

właściwego rejestru lub ewidencji jako upoważnione do reprezentowania Oferenta. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis oferenta)    

 

 

 

  



Załącznik 2 

 

SPECYFIKACJA MODUŁÓW REKLAMOWYCH 

 

1. Przez moduł reklamowy rozumie się gromadzenie i udostępnianie użytkownikom publicznym 

wortali cmentarze24.pl i ksiegazmarlych24.pl następujących danych Oferenta: 

- nazwa, 

- adres, 

- telefon, fax, 

- e-mail, 

- adres www (interaktywny odnośnik), 

- znak graficzny przedsiębiorstwa (interaktywny odnośnik), 

w jednostce administracyjnej.  

2. Poprzez gromadzenie danych przedsiębiorstwa rozumie się umieszczenie danych wymienionych w 

pkt. 1 w bazie danych wortali cmentarze24.pl i ksiegazmarlych24.pl 

3.Poprzez udostępnienie użytkownikom publicznym rozumie się: 

- przypisanie danych przedsiębiorstwa do wszystkich wizytówek cmentarzy udostępnianych we 

wskazanych jednostkach administracyjnych (gminach) i udostępnienie ich poprzez odnośnik ZNAJDŹ 

ZAKŁAD KAMIENIARSKI W POBLIŻU CMENTARZA 

- przypisanie danych  przedsiębiorstwa do wyszukiwarki przedsiębiorstw funeralnych we wskazanych 

jednostkach administracyjnych; wyszukiwarka obejmuje wskazanie nazwy jednostki administracyjnej 

lub jej części, części nazwy przedsiębiorstwa, 

- przypisanie danych  przedsiębiorstwa do imienia i nazwiska pochowanego i udostępnienie ich 

poprzez odnośnik ZNAJDŹ ZAKŁAD KAMIENIARSKI W POBLIŻU CMENTARZA 

 

 

 


