
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 opolskiego 

 

 

§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 16.06.2014 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, 21.05.2014r. 

 

  



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 

brzeski  Brzeg 

 brzeski  Grodków 

 brzeski  Lewin Brzeski 

 brzeski  Lubsza 

 brzeski  Olszanka 
 

brzeski  Skarbimierz 

 brzeski  Skarbimierz Osiedle 

 głubczycki Głubczyce  

 głubczycki Baborów 

 głubczycki Kietrz 

 głubczycki Branice 

 kędzierzyńsko-kozielski  Kędzierzyn-Koźle 

 kędzierzyńsko-kozielski  Bierawa 

 kędzierzyńsko-kozielski  Cisek 

 kędzierzyńsko-kozielski  Pawłowiczki 

 



kędzierzyńsko-kozielski  Polska Cerekiew  

 kędzierzyńsko-kozielski  Reńska Wieś 

 kluczborski Byczyna 

 kluczborski Kluczbork 

 kluczborski Wołczyn 

 kluczborski Lasowice Wielkie 

 krapkowicki Gogolin 

 krapkowicki Krapkowice 

 krapkowicki Zdzieszowice 

 krapkowicki Strzeleczki 

 krapkowicki Walce 

 namysłowski Namysłów 

 namysłowski Domaszowice 

 namysłowski Pokój 

 namysłowski Świerczów 

 namysłowski Wilków 

 nyski  Głuchołazy 

 nyski  Korfantów 

 nyski  Nysa 

 nyski  Otmuchów 

 nyski  Paczków 

 nyski  Kamiennik 

 nyski  Łambinowice 

 nyski  Pakosławice 

 nyski  Skoroszyce 

 oleski Dobrodzień 

 



oleski Gorzów Śląski 

 oleski Olesno 

 oleski Praszka 

 oleski Radłów 

 oleski Rudniki 

 oleski Zębowice 

 opolski  Opole  

 opolski  Niemodlin 

 opolski  Ozimek 

 opolski  Prószków 

 opolski  Chrząstowice 

 opolski  Dąbrowa 

 opolski  Dobrzeń Wielki 

 opolski  Komprachcice 

 opolski  Łubniany 

 opolski  Murów 

 opolski  Popielów 

 opolski  Tarnów Opolski 

 opolski  Tułowice 

 opolski  Turawa 

 prudnicki  Głogówek 

 prudnicki  Prudnik 

 prudnicki  Biała 

 prudnicki  Lubrza 

 strzelecki Kolonowskie 

 strzelecki Leśnica 

 



strzelecki Strzelce Opolskie 

 strzelecki Ujazd 

 strzelecki Zawadzkie 

 strzelecki Izbicko 

 strzelecki Jemielnica 

  

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 

 

 

 


