
CENNIK  USŁUG  POGRZEBOWYCH   OBOWIĄZUJĄCY  ZAKŁAD
POGRZEBOWY ,,PIRAMIDA”

1. WYKOP I ZASYP GROBU:

    a) pojedynczego                                     - 555,56 zł/netto – 600,00 zł/brutto (8%)
b) głębinowego                                       - 694,44 zł/netto – 750,00 zł/brutto (8%)
c) małego- urna,dziecinny                    - 277,78 zł/netto – 300,00 zł/brutto (8%)
d) zasyp grobu (tylko)                           - 250,00 zł/netto – 270,00 zł/brutto (8%)

2. UROCZYSTA OBSŁUGA POGRZEBU:

    a) z mszą św. w kościele                         - 601,85 zł/netto – 650,00 zł/brutto (8%)
    b) poza miastem                                      - 648,15 zł/netto – 700,00 zł/brutto (8%)
    c) w kaplicy cmentarnej                         - 416,67 zł/netto – 450,00 zł/brutto (8%)
  
3. USŁUGI  TRANSPORTOWE  AUTOKARAWANEM:

    a) na terenie miasta Malborka:
          

       -jeden autokarawan                            - 150,93 zł/netto -  163,00 zł/brutto (8%)
       -dwa autokarawany                            - 243,52 zł/netto -  263,00 zł/brutto (8%)

    b) poza miastem Malbork w granicach Powiatu Malborskiego:

       -jeden autokarawan                            - 289,81 zł/netto -  313,00 zł/brutto (8%)
       -dwa autokarawany                            - 382,41 zł/netto -  413,00 zł/brutto (8%)
   
    c) poza granicami Powiatu Malborskiego:
     

       - 2,78 zł/km/netto - 3,00 zł/km/brutto (8%) + 58,33 zł/netto – 63,00 zł/brutto (8%) pracownik

    d) poza granicami Państwa oraz w odległości powyżej 300 km od siedziby zakładu
      

        -cena do indywidualnego ustalenia w siedzibie zakładu pogrzebowego.

      Możliwość zastosowania stawki w przedziale od 1,85 zł/netto – 2,00 zł/km/brutto (8%)
                                        do 2,78 zł/km/netto – 3,00 zł/km/brutto (8%)  
 
    e) odbiór kwiatów z kwiaciarni znajdującej się na terenie miasta Malborka:
      

       - 50,00 zł/netto – 54,00 zł/brutto (8%)

4. PRZECHOWANIE  ZWŁOK  W CHŁODNI:

      - 92,59 zł/doba/netto – 100,00 zł/doba/brutto 



    5. PRZYGOTOWANIE CIAŁA DO EKSPORTACJI OSÓB DO 6 LAT;

                  -od 92,59 zł/netto – 100,00 zł/brutto (8%) do 231,48 zł/netto – 250,00 zł/brutto (8%
  
    6. PRZYGOTOWANIE CIAŁA DO EKSPORTACJI OSÓB  POWYŻEJ 6 LAT;

        -od 250,00 zł/netto – 270,00 zł/brutto (8%) do 324,07 zł/netto – 350,00 zł/brutto (8%)

    7. PRZYGOTOWANIE CIAŁA DO EKSPORTACJI OSÓB PO SEKCJI (DOTYCZY OSÓB W
WIEKU PONIŻEJ  6 LAT) :

        -od 138,89 zł/netto – 150,00 zł/brutto (8%) do 277,78 zł/netto – 300,00 zł/brutto (8%)

 8. PRZYGOTOWANIE  CIAŁA  DO  EKSPORTACJI OSÓB PO SEKCJI ( DOTYCZY OSÓB
POWYŻEJ  6 LAT) :

        -od 250,00 zł/netto – 270,00 zł/brutto (8%) do 370,37 zł/netto – 400,00 zł/brutto (8%)

9. ROZEBRANIE,PRZECHOWANIE I POSTAWIENIE POMNIKA Z LASTRYKO:
             

     a) jednoosobowego                                  - 555,56 zł/netto – 600,00 zł/brutto (8%)
         b) dwuosobowego                                    - 740,74 zł/netto – 800,00 zł/brutto (8%)

   10. OPRAWA MUZYCZNA (TRĄBKA):

        - 200,00 zł/netto – 216,00 zł/brutto (8%)
    

11. POCHÓWEK W GROBOWCU( OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE PŁYT WEWNĘTRZNYCH
WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ):

        - urna                              -300,00 zł/netto – 324,00 zł/brutto (8%)
        - trumna                          -400,00 zł/netto – 432,00 zł/brutto (8%)

 12. OPŁATA ZA ROZEBRANIE, WYWÓZ I UTYLIZACJĘ POMNIKA:

       - pojedynczego                 - 277,78 zł/netto – 300,00 zł/brutto (8%)               
       - półtora miejscowego     - 370,37 zł/netto – 400,00 zł/brutto (8%)            
       - podwójnego                    - 462,96 zł/netto – 500,00 zł/brutto (8%)

13. OPŁATA ZA OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE PŁYTY NAGROBNEJ DOT. POCHÓWKU URN:
 
      - 231,48 zł/netto – 250,00 zł/brutto (8%)

  
14. PRZEBRANIE SZCZĄTKÓW PRZY USŁUDZE POGŁĘBIENIA GROBU:

       - 231,48 zł/netto – 250,00 zł/brutto (8%)

15. UDOSTĘPNIENIE KAPLICY PROSEKTORYJNEJ:
      
     - w celu przeprowadzenia pożegnania                             - 69,44 zł/netto – 75,00 zł/brutto (8%)
     - w celu przeprowadzenia pożegnania z różańcem       - 231,48 zł/netto – 250,00 zł/brutto(8%)        



16. SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH:

       -trumna ekskluzywna                                                  -1535,65 zł/netto- 1658,50 zł/brutto (8%)

 -trumna ponadwymiarowa                   -1617 zł/netto – 1746,36 zł/brutto (8%)

-trumna dębowa                                       -1337,50 zł netto - 1444,50 zł/brutto (8%)

 -trumna sosnowo-dębowa oklejana           -1139,35 zł/netto - 1230,50 zł/brutto (8%) 

 -trumna sosnowa oklejana                         - 980,84 zł/netto - 1059,31 zł/brutto (8%)

-trumna ekshumacyjna do 100 cm            - 287,32 zł/netto - 310,31 zł/brutto (8%)

-trumna ekshumacyjna do 160 cm             -386,39 zł/netto - 417,30 zł/brutto (8%)

-trumna ekshumacyjna/kremacyjna          - 544,91 zł/netto - 588,50 zł/brutto (8%)

-trumna kremacyjna (EKO)                       - 292,27 zł/netto - 315,65 zł/brutto (8%)

-trumna dla noworodka                              - 247,68 zł/netto - 267,49 zł/brutto (8%)

-trumna dziecięca                                       - 495,37 zł/netto - 535,00 zł/brutto (8%)

-krzyż z tabliczką i wypisem                      - 229,31 zł/netto - 247,65 zł/brutto (8%)

-skrzynia ozdobna drewniana                     -311,62 zł/netto – 336,55 zł/brutto (8%)

-worek do przewozu ciała                            -54,00 zł/netto – 58,32 zł/brutto (8%)

-krzyż                                                           -117,59 zł/netto – 127,00 zł/brutto (8%)

-tabliczka z wypisem                                   -111,76 zł/netto – 120,70 zł/brutto (8%)

-urna kamienna z tabliczką i wypisem         -574,07 zł/netto – 620,00 zł/brutto(8%) 

-urna drewniana z tabliczką i wypisem       - 361,11 zł/netto – 390,00 zł/brutto (8%)

-urna metalowa z tabliczką i wypisem       - 361,11 zł/netto – 390,00 zł/brutto (8%)

-odzież żałobna damska i męska                 -416,67 zł/netto – 450,00 zł/brutto (8%)

17. EKSHUMACJA:

- dezynfekcja grobu -203,70 zł/netto - 220,00 zł/brutto (8%)

- wybranie szczątków 1 szt. -351,85 zł/netto - 380,00 zł/brutto (8%)

- worek do przewozu ciała/szczątek 1 szt.   -54,00 zł/netto - 58,32 zł/brutto (8%)
- wykop/zasyp grobu pojedynczego   -601,85 zł/netto - 650,00 zł/brutto (8%)
- transport       wg. cennika.
- rozebranie, wywóz i utylizacja pomnika      wg. cennika.
- rozebranie i złożenie pomnika       wg. cennika.
- trumna       wg. cennika.
- transport na cmentarzu komunalnym w Malborku -46,30 zł/netto - 50,00 zł/brutto (8%)



18. Usługa spopielenia:

-usługa kremacji zwłok                                                         -1157,41 zł/netto – 1250,00 zł/brutto(8%)

-usługa kremacji zwłok skażonych wirusem COVID 19     -1250,00 zł/netto – 1350,00 zł/brutto(8%) 

-usługa kremacji szczątków ludzkich po wykonaniu ekshumacji -1250,00zł/netto – 1350,00 zł/brutto(8%)


