
Nr  usługi Nazwa usługi Opcje Cena

1 Sprzątanie grobu (dużego: 120-190 cm szerokości płyty)

Posprzątanie terenu dookoła grobu; zamiecenie liści, śniegu 

usunięcie starych kwiatów, zniczy, umycie grobu, zapalenie 

jednego znicza.
110,00 zł

2 Sprzątanie grobu (małego i średniego:  do 120 cm szerokości płyty)

Posprzątanie terenu dookoła grobu; zamiecenie liści, śniegu 

usunięcie starych kwiatów, zniczy, umycie grobu, zapalenie 

jednego znicza.
90,00 zł

3
Sprzątanie bardzo dużego grobu np.; rodzinnego

 (powyżej 190cm szerokości płyty)

Posprzątanie terenu dookoła grobu; zamiecenie liści, śniegu 

usunięcie starych kwiatów, zniczy, umycie grobu, zapalenie 

jednego znicza.
140,00 zł

4 Sprzątanie grobu (małego i średniego: cały rok) 270,00 zł

5 Sprzątanie grobu (dużego: cały rok) 330,00 zł

6 Sprzątanie bardzo dużego grobu np.; rodzinnego:  cały rok 420,00 zł

Usługi dodatkowe

3 Znicz   - 68 godz palenia 25,00 zł

4 Znicz  - 24 godz palenia 12,00 zł

5 Kwiaty sztuczne - wiązanka 60x40cm 50,00 zł

6
Kwiaty żywe - chryzantema doniczkowa - (niedostępne w 

miesiącach zimowych)
40,00 zł

7 Zdjęcia 2szt dokumentujące pracę wysłane pocztą e-mail 0,00 zł

8 Zdjęcia papierowe 2szt wysłane pocztą polską (tradycyjną) 15,00 zł

Czas realizacji zamówienia 3 dni od otrzymania zgłoszenia

36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10 pok 23

tel. 605 418 264

tel. 13 43 415 91

fax. 13 43 410 91

b.czubska@pgk-brzozow.pl

biuro@pgk-brzozow.pl
www.pgk-brzozow.pl

CENNIK usług dodatkowych realizowanych

 na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie ul. Rzeszowska 

                                                                           PROCEDURA ZAMÓWIENIA

Osoba zainteresowana wykonaniem usługi (usług), powinna złożyć zamówienie w biurze PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ul. Legionistów 10 pok 23,

Realizacja zamówienia potwierdzona jest dokumentacją fotograficzną wykonaną przed i po wykonaniu 

usługi.

Kontakt:

lub drog elektronicyną e-mail: biuro@pgk-brzozow.pl   b.czubska@pgk-brzozow.pl, oraz uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Po uregulowaniu opłaty przez Państwo, przystępujemy do realizacji zamówienia.

Po wykonaniu przez nas usługi, przesyłamy bezpłatnie drogą elektroniczną  lub pocztą tradycyjną 15 zł 2 zdjęcia  ( jedno - wykonane przed usługą, 

drugie - po wykonanej usłudze).




