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Ogloszenie nr 609106-lI-2017 z dnia2017-10-31 r.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: ,,Dostawa instrument6w muzycznych

i akcesori6w dla stuLdent6w i pedagog6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w

Bydgoszczy"

OGT,OSZENIE O ZAMoWIENIU - DOSTAWV

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamilwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogqLubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych

dzialalnoSd, lub dziarlalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimaln'y procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii,

o ktorych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przez zaklady ptacy

chronionej lub wykonavrc6w albo ich jednostki (w %)

Post gp owanie p rllep r ow sdza centralny zamawiaj 1cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie parstgpowania

Nie

Informacj e na temat podmiotu kt6remu zamawiaj1cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgp owanie j est p.rzeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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Jeielitak, naIe?y wy'mienid zamawiajqcych,ktorzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oruzosoby do kontakt6w wrazz danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku prze;rrowadzania postgpowania wspt6lnie z ztmawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wier[ publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I A'DllES: Akademia Muzycznaim. FeliksaNowowiejskiego w Bydgoszczy,krajowy

numer identyfikacyjny 00084239000000, ul. ul. Slowack.iego 7 , 85008 Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, pafstwo Polska, tel. 52 32123 50, e-mail kanclerz@amuz.bydgoszcz.pl;

zam.pttb @arrnz.b'y dgo szcz.pl, faks 5 2 3 2 1 23 5 0 .

Adres strony intemetowej (URL) : www amuz .by dgoszcz.pl

Adres profilu nab'ywcy:

Adres strony internel;owej pod kt6rym molna uzyskac dostgp do narzqdzi i urzydzeh lub formatow

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZALAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSP6LNE TJDZIELANIE ZAMOWIENIA (iei,eti dofiiczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadkuwsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadlru wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych pafrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawraj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czSr i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postEpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego z zamawialqcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu rnarzeczpozostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKAC.IA:

Nieograniczony) pelny i bezpofredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Nie

www. amuz.bydgo szcz.pl

Adres strony internretowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunkriw
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zam6wienia

Nie

Dostgp do dokumellt6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jesrt przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzii urz4dzer{ lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimohnauzyska6 pod adresem:

(URL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: ,,Dostawa instrument6w muzycznychi

akcesori6w dla student6w i pedagog6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
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Bydgoszczy"

Numer referencyjny: ZP-PN -:\ 12017

Przed wszczgcietn postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6udenia: Dostawy

II.3) Informacja o rno2liwo6ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgf;ci:

Tak

Oferty lub wniosiki o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czgtlct.

Zamawiai4cy zastrnesa sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup czgSci:

Maksymalna licz;ba czgSci zam6wienia, na kt6re moZe zosta( udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

4

II.4) Kr6tki opis pr;zedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robot

budowlanych lub okreilenie zap'otrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zam6wienia jest: ,,Dostawa instrument6w muzycznych i akcesori6w dla student6w i

pedagog6w Akademiii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Poprzez dostawg

przedmiotu zam6rvieniaroz:umrec naleiy dostawg wskazanych instrument6w do siedziby Zamawiajqcego,

wniesienie,monta| i wszystkie niezbgdne czynnoSci zwrEzane z mozliwoSci4 skutecznego sprawdzenia,

wypr6bowania waLlor'6w brzmieniowych zgodnie zWymaganiami opisanymi w zaL4cznlkach nr 2.1 -2.4

do SIWZ- Opis przedmiotu zam6wienia. 2. ZamSwienie zostalo podzielone na 4 czg(;ci: Czg\t nr 1 -

Fagoty - 2 sztuki \Nra.z z 2 futeratami, Czg(:c nr 2 - Fortepian - 1 sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych,

Czg36nr3-Klantet-1 sztuka orazlfuteral,Czgs6nr4-Tuba- l sztuka orazl futeral,

II.5) Gl6wny kod C.PV: 37310000-4

Dodatkowe kody CllV:
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II.6) Calkowita rvarto56 zam6wienia (ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamowienia):

Warto6i bez VAI::

Waluta:

pln

(w przypadku um'6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoic w calyrn okresie obowiqzywania umory ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

l I .7)Czyprzewir lu jes igudzie len iezam6wief ,okt6rychmowawart .6Tust .  lpkt6 iT lubwart .

134 ust. 6 pkt 3 urstawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedrniotu, wielko6ci lub zakresu orazwarunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art. r34 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w kt6r5rm realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartaumowa

ramowa lub okres, na kt6ry zastal ustanowiony dynarniczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgciaz,lub ztkofrczenia:

II.9) Informacje dordatkowe: IZakladany termin realizacji zam6wienia w terminie 14 dni od dnia

podpisania umowy dla CzgSci: nr 1, nr 2,nr 4 termin dostawy 14 dni,Natomiast dla CzgSci nr 3 termin

dostawy do dnia 27.12.20I7r zewzglgdu.na to, 2eprzedmiotowy instrument jest wykonywany na

zam6wienie.

SEKCJA III: INEORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYIVI, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m. 1) WARUNKIt ADZTAN,U W POSTEPOWANTU

UI.1.1) Komp,etencje lub u;rrawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacj e dodlatl,lowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunlk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSi techniczna lub zawodowa
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OkreSlenie warur[<6w: Zamawrajqcy oceni spelnienie tego warunku na podstawie oSwiadczenia

zlo2onego ptztr,z 'Wykonawc g wraz z ofertqwykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat

przed uplywern terminu skla.dania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do rdziatuw postgpowaniu, a

jeieh okres prow adzenia dzialalnoici jest kr6tszy to w tym okresi e, warz z podaniem ich warto6ci,

przedmiotu , dat 'nrykonania i podmiot6w,narzeczkt6rych dostawy zostaly wykonane nale1ycie,przy

czym dowodatni ,o ktorych mowa sE referencj ebEdL inne dokumenty wystawroneprzezpodmiot na

rueczkt6rego byly wykonyvrrane referencje bqd2 rnne dokumenty potwierdzaj4ce ich nale1yte

wykonanie. Na potwierdzenrie spelnienia tego warunku Wykonawcawykaaesig dostaw4

odpowiadaj4c4 warto6ci4 i iloSci4 przedmiotowi zam6wienia. (zalqcznlknr 6 do SIWZ- Wykaz dostaw

)

Zamawiajqcy vrylnaga o4 ry'gkonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziaLu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy reahzacji zam6wienia

wtaz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacj e dodatlcowe :

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawly' wykluczenia okreSlone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaf4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy pzp

T ak Zamaw iaj qcy przewi duj e nastgpuj 4c e fakultatywne p o dstawy wykluczeni a :

III. 3 ) WYKAZ OI STVTIN CZEN S KI,ADANYC H PP(T,EZ WYKONAWC4 W C ELU

WST4PNEGO POIIWIERDZ;ENIA, ZE NIE PODLEGA ON wYKLUCZENIU oRAZ SPEI,NIA

WARUNKI UDZIAN.U W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

O6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTIOCZEN LUB DOKUMENTOW, SKI,ADANYCH PRZF,Z

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENI,{ OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ru.s) WYKAZ OS.WIADCZIIN LUB DOKUMENT6w SKT,ADANYCH PRZuZryYKgNAryC4

W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSICI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

ru.5.1) W ZA.KIIESIE SPEI,NIANIA WARUNKOW UIZTAI,U W POSTEPOWANIU:

rrr.5.2) w zAKlrESrE KRYTERT6W SELEKCJX:

III.6) WYKAZ OS.'WIADCZI]N LUB DOKUMENTOw SKT,ADANYCH PrtZEZwYKgNAryC4

W POST4POWANIU NA WIIZWANIE ZAMAWIAJIACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOI(UMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIr.3) - III.6)

SEKCJA IV: PRIOCEDURA

rv.l) oPrs

ry. 1. 1) TFyb udziielernia zam6wienia: Przetar g nieograruczony

IV.l.z) Zamaw ia.i 4cy iL4da wn ie sienia w adiu m :

Nie

Informacja na lemat wadium

fV.1.3) Przewidu,ie sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia olert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektroni.cznych :

Nie

Dopnszcza sig zlo'ienie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolEczenia do ofert katalog6w

elektronicznyclh:

Nie

Informacj e dodlatl,lowe :

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza sig zhohenie oferty wariantowej

Nie

Zloilenie oferly wariantowej dopuszcza sig tylko z jeclnoczesnymzLoaeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,kt6rzy zostanqzaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonirwr;6w

Przewidywana m inim alna Iiczba wykonawc6w

Maksymaln a lj czb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc<iw :

IY.1.7) Informacie na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramov/a ltedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew rdziana rnaksym alna liczb a uc ze s tnik6 w umow y ramowej :

Informacj e doclatkowe :

Zam6w ienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdEzamteszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dy namiczne go systemu zaku p6w :

Informacje dodlatllowe :

W ramach umow)/ ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloLenie ofert w formie

katalo g6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztoionych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia o fertl w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w :
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IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane iest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogloszeniem)

Nalezy podad adr,es strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elermenty, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograrniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, ktirre informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnrienia:

Informacj e doty cz:qc,e przeb i e guL aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bEdA mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz:Ecrt wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w auk.cji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawey,ktlrzy nie:zloLyli nowych post4pieri, zostanEzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkrnigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczeni.e

Sena 50,00

iakoS6 50,00

IV.2.3) Zastosow:lnie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re firuszE spelniai wszystkie oferty :

Ptzewidziane jest za;strzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

pr zepr ow adzenia n e g o cj acj i

Przewidziany jest podziaN. negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 infornLacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodattrlowe

IV.3.2) Informacie na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagahzarnawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rczwiqzania stanowiitrce podstawg do skladania ofert, jeleli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeniahczby rozwi4zah:

Nalezy poda6 infc,rmacje na temat etap6w dialogu:

Informacj e dodatk-o',rre :

IV.3.3) Informacjje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przerlmiotu zarn6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6

wszystkie oferty:

PodziaL negocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteririw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zamSwienia:
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Informacj e dodatl<orve :

IV.4) Licytacja elek.troniczna

Adres strony internetow ej, nakt6rej bgdzie prowadzon alicytacja elektroniczna:

Adres sfrony intemetowej,nakt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania doty<:zq,ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wym ag ani a te chni c z ne ur zEdze'h info rmatyc zny ch:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4piefi:

Informacje o licztrie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy me zloLyli nowych post4pieri, zostan1zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zanT<niqcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zam6wieniapubli'cznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wym a g ani a doty c z4<; e zab ezpie czenia naleiyte go wykon an i a um o wy :

Informacj e dodatk.ou,e :

IV.5) ZMIANA LTMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowier( zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

N al e zy w skaza(, zitk'r e s, ch arakter zmian oraz w arunki wprowadz enia zmian'.

IV.6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochrronie informacji o charakterze poufnym
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IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017- 1 I -09, godzina: 12:30,

Skr6cenie terminu slcladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg

nieograniczony, przeftarg ogranrczony, negocjacj e z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

Jgzyk lub jgzyki, 'w jakich mogul by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin ztniqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznznia Srodlk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy rudzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktrire mialy lty(przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu24ce

sfinansowaniu zaLmriwieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzzl

przeznaczyd na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mt przyznane Nie

IV.6.6) Informac i e dodatkowe:

CzgS( nr: 1 Nazwaz C:2936 nr 1 -Dostawa Fagot6w - 2 sztukiwraz z2 futeralami,

1) Kr6tki opis przedtmiiotu zam6wienia (wielkolc, zakres, rodzaj i iloic dostaw uslug lub robot

budowlanych lub okreil'enie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre5lenie zapotrzel>olvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zam6wienia jest dostawa2 sztukFagot6w firmy FOX PRODUCTS lub r6wnowalnych, model Renard 240D

Artist wykonanych z dhrgo sezono'wanego drewna rodzaju Red Maple ( czerwony klon ) o konstrukcji Short

Bore. Fagoty oparte na konstrukcji fagotu FOX 201. Instrumenty nowe, wyprodukowane w 2017 roku z

c ertyfikatem producenta I wr az z 2 futer alami.

2) Wsp6lny Slownik Zinm6wiefi(CPv): 31310000-4,
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3) WartoSd czgSci zam,6wienia(ieieli zumawia;j1cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 14

data rozpoczgcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriunZnaczentt

lena 50,00

jakoSi 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz95(' nr: 2 Nazwaz C'IES6 nr 2 -Dostawa Fortepianu - 1 sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych

1) Kr6tki opis przedLmjiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i itoi6 dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre5lenie zapotrzel>ovvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zarn6wienia jest dostawil jednego fortepianu C2X YAMAHA lub r6wnowailnego orcz 4 sztuki law

fortepianowych. 2Poprzez dostawg przedmiotu zam6wienianale2y rozumie6 dostawg w/w instrument6w do

siedziby Zarnawiajqcego, wniesienie i wszystkie niezbgdne czynnoSci zwrqzane z mozliwoSciq skutecznego

sprawdzenia, wypr6b ow ania walor6w brzmieni owy ch przez zamaw ia1 4c e go .

2) Wsp6lny Slownik Znm6wieft(CPV) : 3 73 1 0000-4,

3) Warto5d czgSci zamdrwienia(ieZeli zamawiaj1cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 14
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datarozpoczQcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium naczen

cena 50,00

takoSi 50,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

czgS(. nr: 3 Nazwa,: c:2g36 nr 3 - Dostawa Klarnetu - I sztuka oraz | futeral.

1) Kr6tki opis przeclmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzehorvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zam6wienia jest dostawa nowego fabryczniejednego Klametu es firmy Buffet Crampon model Tosca.

Poprzez dostawg przedrniotu zam6wienranale|y rozumiet dostawg w/w instrument6w do siedziby

Zarnawiajqcego, wniesienie i wszystkie niezbgdne czynnoSci zwi4zane z mozliwoSci4 skutecznego

sprawdzeni a, wypr6b, ou,ania walor6w brzmi eni ow y ch pr zez Zamaw iaj qc e go .

2) Wsp6lny Slownik Z;nm6wieir(CPV): 37 310000-4,

3) WartoS6 czgSci zamtiwienia(ief.eli zamzwiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

pln

4\ Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarczpoczgcia:-

data zakohczenia: 2017 -12-27

5) Kryteria oceny olbri::

KryteriumZnaczente'

Sena 50,00

iakoS6 50,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgf;(nr: 4 Nazwa,z CzE36 ff 4 -Dostawa Tuby - I sztuka oraz I futeral,

1) Kr6tki opis przedtmiiotu zam6wienia (wielkoSt, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub robot

budowlanych lub okreil,znie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzeltowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zam6wienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej tuby MELTON MEINL WESTON tuba BBb small4/4

"Gravity" 201IRA-L . wraz z fi)tera.Lem -Tuba w stroju B, - WielkoSd male 414, - Instrument lakierowany

trwalym cienkowarst'wowym lakierem bezbarwnyfr, - 4 wentyle obrotowe do prawej rgki zmechanika ze

sprzgglem kulkowynrr 3l) oraz sprg:Zynow4 kompensacjaluz6w dZwigni, - Rurka ustnikowa ze zlotego

mosi4dzu odporna na korozjg, - Elermenty wewngtrzne kolanek strojeniowych czgsciowo ze srebra

niklowego - Menzura. instrumentu 18,5 mm/ menzura4-go wentyla 19,5 ffiffi, - Srednica czary 440 mm (19'),

- WysokoS6 calkowita instrumentu 910 mm (35.827"), - Posiada trwale zamocowane oczkana pasy do

noszenia w marszu, - Posiada trwale zamocowany uchwyt do lirki marszowej, - W komplecie z ustnikiem,

akcesoriami do konse:rwacji i pielggnacji oraz futeralem typu gig-bag. Poprzez dostawg przedmiotu

zam6wienianalezy rozumief dostawg w/w instrument6w do siedziby Zamawialqcego, wniesienie i

wszystkie niezbgdne cz5zn1o5.i zwiTzane z mo2liwoSci4 skutecznego sprawdzenra, wypr6bowania walor6w

brzmi eni owy ch pr zez:, Z zrmaw iaj Ec e: go .

2) Wsprilny Slownik Zam6wiefi(CPV): 31 310000-4,

3) WartoSd czgSci zamdrwienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 14

data rozpocz7cra'.

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny oferl;:
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6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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