Zał. nr 1 do oferty
KALKULACJA
POGRZEB TRADYCYJNY
Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności :
L.P.

AKCESORIA/USŁUGI

1.

Trumna

2.

Krzyż lub palik ( w zależności od wyznania zmarłego)

3.

Tabliczka z danymi zmarłego

4.

Wykopanie grobu

5.

Wynajem kaplicy

6.

Umieszczenie klepsydry na bramie cmentarzy

7.

Opłata za przechowywanie zwłok w chłodni

8.

Przygotowanie zwłok do pochówku w tym umycie i
ubranie łącznie z dostarczeniem ubrania
Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do miejsca
przechowywania oraz na cmentarz
Wjazd na cmentarz
Wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej zgodnie z
wyznaniem zmarłego przygotowanie grobu i
umieszczenie w nim trumny
Kapłan lub mistrz ceremonii ( w zależności od wyznania
zmarłego )
Zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem
grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z danymi
zmarłego
Wiązanka pogrzebowa - bukiet kwiatów szt. 1
Świece szt. 2
Koszty innych czynności wynikających z okoliczności i
wymaganych obowiązującymi przepisami (wymienić
jakie):

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

RAZEM

( cena brutto )

Sporządził : ………………………

CENA BRUTTO

Zał. nr 1 do oferty
KALKULACJA
POGRZEB Z KREMACJĄ ZWŁOK
Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności :
L.P.

AKCESORIA/USŁUGI

1.

Trumna do kremacji

2.

Urna

3.

Krzyż lub palik ( w zależności od wyznania zmarłego)

4.

Tabliczka z danymi zmarłego

5.

Wykopanie grobu

6.

Wynajem kaplicy

7.

Umieszczenie klepsydry na bramie cmentarzy

8.

Opłata za przechowywanie zwłok w chłodni

9.

Kremacja łącznie z przygotowaniem zwłok i
przewiezieniem zwłok do krematorium
Wjazd na cmentarz

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Wystawienie urny w kaplicy cmentarnej oraz
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej zgodnie z
wyznaniem zmarłego przygotowanie grobu i
umieszczenie w nim urny
Kapłan lub mistrz ceremonii ( w zależności od wyznania
zmarłego )
Wiązanka pogrzebowa - bukiet kwiatów szt. 1
Świece szt. 2
Zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem
grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z danymi
zmarłego
Koszty innych czynności wynikających z okoliczności i
wymaganych obowiązującymi przepisami (wymienić
jakie):

RAZEM

( cena brutto )

Sporządził : ……………………..

CENA BRUTTO

