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

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy:,,Dostawainstrument6w muzycznych
i akcesori6w dla stuLdent6wi pedagog6wAkademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy"
OGT,OSZENIE O ZAMoWIENIU

- DOSTAWV

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanieobowi4zkowe
Ogloszeniedotyczy: Zam6wieniapublicznego
Zamilwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanegoze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogqLubiegadsig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych
dzialalnoSd,lub dziarlalnoSd
ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly
zam6wienie,obejmuje spoleczn4i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych
Nie

Nalezy podai minimaln'y procentowy wskaZnik zatrudnieniaos6b nalezqcychdo jednej lub wigcej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszyni230o/o,os6b zatrudnionychprzez zakladyptacy
chronionejlub wykonavrc6walbo ich jednostki (w %)

Postgpowanie p rllep r ow sdza centralny zamawiaj 1cy
Nie
Postgpowanieprzeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenieparstgpowania
Nie
Informacj e na temat podmiotu kt6remu zamawiaj1cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie j est p.rzeprowadzanewsp6lnie przez zamawiaj 4cych
Nie
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Jeielitak, naIe?ywy'mienid zamawiajqcych,ktorzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanieoraz poda6
adresyich siedzib,krajowe numery identyfikacyjne oruzosobydo kontakt6w wrazz danymi do
kontakt6w:

Postgpowaniejest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku prze;rrowadzania postgpowaniawspt6lniez ztmawiaj4cymi z innych parfistw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowaniekrajowe prawo zam6wier[publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I A'DllES: AkademiaMuzycznaim. FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy,krajowy
numer identyfikacyjny00084239000000,
ul. ul. Slowack.iego7 , 85008 Bydgoszcz,woj. kujawskopomorskie,pafstwo Polska,tel. 52 32123 50, e-mail kanclerz@amuz.bydgoszcz.pl;
zam.pttb@arrnz.b'ydgoszcz.pl,faks 52 32 1 23 50 .
Adres strony intemetowej (URL) : www amuz.by dgoszcz.pl
Adres profilu nab'ywcy:
Adres strony internel;owejpod kt6rym molna uzyskacdostgpdo narzqdzii urzydzehlub formatow
plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZALAWIAJACEGO:

Podmiotprawa publicznego

I.3) WSP6LNE TJDZIELANIE ZAMOWIENIA

(iei,eti dofiiczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymiw przypadkuwsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,
w tym w przypadlruwsp6lnego przeprowadzaniapostgpowaniaz zamawiaj4cymiz innych pafrstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawraj4cychjest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie
postgpowania,czSri w jakim zakresiezaprzeprowadzenie
postEpowaniaodpowiadaj4pozostali
zamawiajqcy,czy zam6wienie bgdzie udzielaneprzezkazdego z zamawialqcychindywidualnie, czy
zam6wieniezostanieudzielonew imieniu rnarzeczpozostalychzamawiaj4cych):
I.4) KOMUNIKAC.IA:
Nieograniczony)pelny i bezpofredni dostgp do dokument6w z postgpowaniamoZna uzyskadpod
adresem (URL)
Nie
www. amuz.bydgoszcz.pl

Adres strony internretowej,na kt6rej zamieszczonabgdzie specyfikacja istotnych warunkriw
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zam6wienia
Nie

Dostgp do dokumellt6w z postgpowaniajest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskadpod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniunaleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

jesrtprzeslanieofert lub wniosk6wo dopuszczenie
Dopuszczone
do udzialuw postgpowaniuw
inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymaganejest przeslanieofert lub wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniuw inny
spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzii urz4dzer{lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lniedostgpne
Nie
Nieograniczony,pelny,bezpoSredniibezplatnydostgpdo tych narzgdzimohnauzyska6
pod adresem:
(URL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: ,,Dostawainstrument6wmuzycznychi
akcesori6wdla student6wi pedagog6wAkademii Muzycznej imienia FeliksaNowowiejskiegow
pl/ZP400PoclgladOpublikowanego.aspx?id=f0467b1e-7f33-43f7-8561-4e433a06051
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Bydgoszczy"
Numer referencyjny: ZP-PN-:\ 12017
Przed wszczgcietnpostgpowaniao udzieleniezam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6udenia:Dostawy
II.3) Informacja o rno2liwo6ciskladania ofert czgsciowych
Zam6wienie podzielonejest na czgf;ci:
Tak
Oferty lub wniosiki o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:
wszystkich czgtlct.
Zamawiai4cy zastrnesasobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cychczgscilub grup czgSci:

Maksymalna licz;baczgScizam6wienia, na kt6re moZe zosta( udzielone zam6wieniejednemu
wykonawcy:
4

II.4) Kr6tki opis pr;zedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres,rodzaj i iloit dostaw,uslug lub robot
budowlanychlub okreileniezap'otrzebowania
i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreSleniezapotrzebowaniana innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotemzam6wieniajest: ,,Dostawainstrument6wmuzycznychi akcesori6wdla student6wi
pedagog6wAkademiiiMuzycznej imienia FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy.Poprzezdostawg
przedmiotu zam6rvieniaroz:umrecnaleiy dostawgwskazanychinstrument6w do siedziby Zamawiajqcego,
wniesienie,monta| i wszystkieniezbgdneczynnoScizwrEzanez mozliwoSci4skutecznegosprawdzenia,
wypr6bowania waLlor'6wbrzmieniowych zgodnie zWymaganiami opisanymi w zaL4cznlkach
nr 2.1 -2.4
do SIWZ- Opis przedmiotuzam6wienia.2. ZamSwieniezostalopodzielonena 4 czg(;ci:Czg\t nr 1 Fagoty - 2 sztuki \Nra.zz 2 futeratami, Czg(:cnr 2 - Fortepian - 1 sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych,
Czg36nr3-Klantet-1 sztukaorazlfuteral,Czgs6nr4-Tuba-

l sztukaorazl futeral,

II.5) Gl6wny kod C.PV:37310000-4
Dodatkowe kody CllV:
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II.6) Calkowita rvarto56zam6wienia (ie2elizamawiajqcypodaje informacjeo wartoici zamowienia):
Warto6i bez VAI::
Waluta:
pln
(w przypadku um'6wramowych lub dynamicznegosystemuzakupow- szacunkowacalkowita
maksymalnawartoic w calyrn okresieobowiqzywaniaumory ramowej lub dynamicznegosystemu
zakupow)

l I . 7 ) C z y p r z e w i r l u j e s i g u d z i e l e n i e z a m 6 w i e f , o k t 6 r y c h m o w a w a r t . 6 T u sl pt .k t 6 i T l u b w a r t .
134 ust. 6 pkt 3 urstawyPzp: Nie
OkreSlenieprzedrniotu,wielko6ci lub zakresuorazwarunk6wna jakich zostan4udzielonezam6wienia,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 zastalustanowiony dynarniczny systemzakup6w:
miesi4cach: lubdniach:
lub
data rozpoczgciaz,lub ztkofrczenia:

II.9) Informacje dordatkowe:IZakladanytermin realizacjizam6wieniaw terminie 14 dni od dnia
podpisaniaumowy dla CzgSci:nr 1, nr 2,nr 4 termin dostawy 14 dni,Natomiastdla CzgScinr 3 termin
dostawydo dnia 27.12.20I7r zewzglgdu.nato, 2eprzedmiotowyinstrumentjest wykonywany na
zam6wienie.

SEKCJA III: INEORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYIVI, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
m. 1) WARUNKIt ADZTAN,U W POSTEPOWANTU
UI.1.1) Komp,etencjelub u;rrawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoScizawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSleniewarunk6w:
Informacj e dodlatl,lowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSleniewarunlk6w:
Informacjedodatkowe
III.1.3) ZdolnoSi techniczna lub zawodowa
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OkreSleniewarur[<6w:Zamawrajqcyoceni spelnienietego warunku na podstawieoSwiadczenia
zlo2onegoptztr,z'Wykonawcg wraz z ofertqwykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywern terminu skla.daniaofert albo wniosk6w o dopuszczeniedo rdziatuw postgpowaniu,a
jeieh okres prow adzeniadzialalnoici jest kr6tszy to w tym okresie, warz z podaniem ich
warto6ci,
przedmiotu , dat 'nrykonaniai podmiot6w,narzeczkt6rych dostawy zostalywykonane nale1ycie,przy
czym dowodatni,oktorych mowa sEreferencjebEdLinne dokumentywystawroneprzezpodmiotna
rueczkt6rego byly wykonyvrranereferencjebqd2 rnnedokumenty potwierdzaj4ceich nale1yte
wykonanie.Na potwierdzenrie
spelnieniatego warunku Wykonawcawykaaesigdostaw4
odpowiadaj4c4warto6ci4i iloSci4przedmiotowi zam6wienia.(zalqcznlknr 6 do SIWZ- Wykaz dostaw
)
Zamawiajqcyvrylnaga o4 ry'gkonawc6wwskazaniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczeniedo
udziaLuw postgpowaniuimion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSciprzy reahzacji zam6wienia
wtaz z informacjao kwalifikacjach zawodowychlub doSwiadczeniu
tych os6b:
Informacj e dodatlcowe:
IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA
III.2.1) Podstawly'
wykluczeniaokreSlonew art. 24 ust.1 ustawy Pzp
lll.2.2) Zamawiaf4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy pzp
Tak Zamawiaj qcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne p odstawy wykluczenia:

III. 3) WYKAZ OISTVTINCZEN SKI,ADANYC H PP(T,EZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGOPOIIWIERDZ;ENIA,ZE NIE PODLEGA ON wYKLUCZENIU oRAZ SPEI,NIA
WARUNKI UDZIAN.UW POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI
O6wiadczenie
o niepodleganiuwykluczeniuoraz spelnianiuwarunk6w udzialuw postgpowaniu
Tak
OSwiadczenie
o spelnianiukryteri6w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OSWTIOCZEN LUB DOKUMENTOW, SKI,ADANYCH PRZF,Z
WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANTEZAMAWIAJACEGO W CELU
https://bzp.uzp
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POTWIERDZENI,{ OKOLICZNOSCI,O KT6RYCH MowA w ART. 25 UST.1 PKT 3
USTAWYPZP:
ru.s) WYKAZ OS.WIADCZIINLUB DOKUMENT6w SKT,ADANYCH PRZuZryYKgNAryC4
W POSTqPOWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSICI,O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 1 USTAWYPZP
ru.5.1) W ZA.KIIESIESPEI,NIANIA WARUNKOW UIZTAI,U W POSTEPOWANIU:

rrr.5.2)w zAKlrESrE KRYTERT6W SELEKCJX:
III.6) WYKAZ OS.'WIADCZI]NLUB DOKUMENTOw SKT,ADANYCHPrtZEZwYKgNAryC4
W POST4POWANIUNA WIIZWANIE ZAMAWIAJIACEGOW 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)

SEKCJAIV: PRIOCEDURA
rv.l)oPrs
ry. 1.1) TFyb udziielernia
zam6wienia: Przetarg nieograruczony
IV.l.z) Zamaw ia.i4cy iL4dawn iesienia w adiu m :
Nie
Informacjana lematwadium

fV.1.3) Przewidu,iesig udzielenie zaliczekna poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia olert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czeniado ofert
katalog6w elektroni.cznych:
Nie
Dopnszcza sig zlo'ienie ofert w postaci katalogow elektronicznychlub dolEczeniado ofert katalog6w
elektronicznyclh:
Nie
Informacje dodlatl,lowe
:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2eniaoferty wariantowej:

https://bzp.uzp
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Nie
Dopuszcza sig zhohenieoferty wariantowej
Nie
Zloilenie oferly wariantowej dopuszczasig tylko z jeclnoczesnymzLoaeniem
oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,kt6rzy zostanqzaproszenido udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony,negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny,partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonirwr;6w
Przewidywanam inim alna Iiczba wykonawc6w
Maksymalna lj czba wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawc<iw:

IY.1.7) Informacie na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakup6w:
Umowa ramov/a ltedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Pr zewrdzianarnaksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacj e doclatkowe:

Zam6w ienie obejmuj e ustanowieniedynamicznego systemuzakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdEzamteszczonedodatkowe informacje dotyczqce
dy namicznego systemuzakup6w:

Informacje dodlatllowe:

W ramach umow)/ ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloLenie ofert w formie
katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztoionych katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnychdo
sporzqdzeniao fertlw ramach umowy ramowej/dynamicznegosystemuzakup6w:

pl/ZP400PorigladOpublikowanego.aspx?id=f0467b1e-7f33-43f7-8561-4e433a060518
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IV.1.8) Aukcj a elektroniczna
Przewidziane iest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg
ograniczony,negocjacj e z ogloszeniem)
Nalezy podad adr,esstrony internetowej,na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elermenty,kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograrniczeniaco do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6,ktirre informacje zostan4udostgpnionewykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bgdzietermin ich udostgpnrienia:
Informacje dotycz:qc,e
przebi eguLaukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidzianyspos6bpostgpowaniaw toku aukcji elektroniczneji jakie bgd4warunki, na jakich
wykonawcy bEdAmogli licytowai (minimalnewysokoScipost4pieri):
Informacje dotycz:Ecrt
wykorzystywanego sprzgtuelektronicznego,rozwiqzahi specyfikacji technicznych
w zakresiepolqczeh:
Wymaganiadotyczqcerejestracjii identyfikacji wykonawc6ww aukcji elektronicznej:
Informacjeo liczbie etap6wauk.cjielektroniczneji czasieich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawey,ktlrzy nie:zloLylinowych post4pieri,zostanEzakwalifikowanido nastgpnegoetapu:
Warunki zamkrnigciaaukcji 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:lnieprocedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
https://bzp.uzp
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Nie
IV.3) Negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re firuszEspelniai wszystkie oferty :

Ptzewidziane jest za;strzeLenie
prawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgpnych bez
pr zeprow adzenianegocj acji
Przewidzianyjest podziaN.
negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert:
Nalezy poda6infornLacjena tematetap6wnegocjacji(w tym liczbg etap6w):

Informacje dodattrlowe

IV.3.2) Informacie na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzebi wymagahzarnawiaj4cego
lub informacjao sposobieuzyskaniatego opisu:

Informacja o wysokoScinagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczasdialogu konkurencyjnegoprzedstawili
rczwiqzania stanowiitrcepodstawgdo skladaniaofert, jeleli zamawiajqcyprzewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogrampostgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeniahczbyrozwi4zah:
Nalezy poda6infc,rmacjena tematetap6wdialogu:

Informacj e dodatk-o',rre
:

IV.3.3) Informacjje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przerlmiotu zarn6wieniadefiniujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6
wszystkie oferty:

PodziaLnegocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegaj4cychnegocjacjompoprzez
zastosowaniekryteririw oceny ofert wskazanychw specyfikacji istotnych warunk6w zamSwienia:
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Informacje dodatl<orve
:

IV.4) Licytacja elek.troniczna
Adres strony internetowej, nakt6rej bgdzieprowadzonalicytacja elektroniczna:
Adres sfrony intemetowej,nakt6rejjest dostgpnyopis przedmiotuzam6wieniaw licytacji elektronicznej:
Wymagania doty<:zq,ce
rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej,w tym
wym agania techniczne ur zEdze'hinfo rmatyczny ch:
Sposobpostgpowaniaw toku licytacji elektronicznej,w tym okreSlenieminimalnychwysokoSci
post4piefi:
Informacje o licztrie etap6w licytacji elektronicznej i czasieich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy me zloLyli nowych post4pieri, zostan1zakwalifikowani do nastgpnegoetapu:
Termin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialuw licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcialicytacji elektronicznej:
Termin i warunki zanT<niqcialicytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia,kt6re zostanqwprowadzonedo tresci zawieranejumowy w sprawie
zam6wieniapubli'cznego,albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wym agania dotycz4<;
e zabezpieczenia naleiytego wykon ani a umowy :

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 alezy w skaza(,zitk'res, charakter zmian oraz w arunki wprowadz enia zmian'.

IV.6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6budostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki sluZ4ceochrronieinformacji o charakterze poufnym
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IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu:
Data: 2017-1I -09, godzina:12:30,
Skr6cenieterminu slcladaniawniosk6w,ze wzglgduna piln4 potrzebgudzieleniazam6wienia (przetarg
nieograniczony,przeftargogranrczony,negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazadpowody:

Jgzyklub jgzyki, 'wjakich mogulby6 sporz4dzane
oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w
postgpowaniu

IV.6.3) Termin ztniqzaniaofert4: do: okresw dniach:30 (od ostatecznego
terminu skladaniaofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowaniao udzieleniezam6wienia, w przypadku
nieprzyznznia Srodlk6wpochodz4cychz bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cychzwrotowi
Srodk6w z pomocy rudzielonejprzez paristwa czlonkowskieEuropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktrire mialy lty(przeznaczone na sfinansowaniecaloScilub czgscizam6wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowaniao udzieleniezam6wienia,jeZeli Srodki slu24ce
sfinansowaniu zaLmriwieri
na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzzl
przeznaczydna sfinansowaniecalo5cilub czgScizam6wienia, 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 przedtmiiotuzam6wienia (wielkolc, zakres,rodzaj i iloic dostaw uslug lub robot
budowlanychlub okreil'eniezapotrzebowaniai wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre5leniezapotrzel>olvaniana innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem
zam6wieniajest dostawa2 sztukFagot6wfirmy FOX PRODUCTS lub r6wnowalnych, model Renard240D
Artist wykonanych z dhrgo sezono'wanegodrewna rodzaju Red Maple ( czerwony klon ) o konstrukcji Short
Bore. Fagoty opartena konstrukcji fagotu FOX 201. Instrumentynowe, wyprodukowanew 2017 roku z
certyfikatem producentaI wr az z 2 futeralami.
2) Wsp6lny Slownik Zinm6wiefi(CPv): 31310000-4,
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3) WartoSdczgScizam,6wienia(ieieli zumawia;j1cypodaje informacje o wartosci zam6wienia):
WartoSi bez VAI:
Waluta:
pln
4) Czastrwania lub termin wykonania:
okresw miesi4cach:
okresw dniach:14
datarozpoczgcia:
data zakohczenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriun Znaczentt
lena

50,00

jakoSi

50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz95('nr: 2 Nazwaz C'IES6nr 2 -Dostawa Fortepianu- 1 sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych
1) Kr6tki opis przedLmjiotuzam6wienia (wielkoit, zalcres,rodzaj i itoi6 dostaw uslug lub rob6t
budowlanychlub okreileniezapotrzebowaniai wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre5leniezapotrzel>ovvania
na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem
zarn6wieniajest dostawiljednego fortepianu C2X YAMAHA lub r6wnowailnego orcz 4 sztuki law
fortepianowych. 2Poprzez dostawgprzedmiotu zam6wienianale2y rozumie6 dostawgw/w instrument6w do
siedzibyZarnawiajqcego,
wniesieniei wszystkieniezbgdneczynnoScizwrqzanez mozliwoSciqskutecznego
sprawdzenia,wypr6b ow ania walor6w brzmieniowy ch przez zamaw ia14cego.
2) Wsp6lny Slownik Znm6wieft(CPV): 37310000-4,

3) Warto5d czgScizamdrwienia(ieZelizamawiaj1cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoS6bez VAI:
Waluta:
pln
4) Czastrwania lub termin wykonania:
okresw miesi4cach:
okresw dniach: 14
-8561-4e433a060S1
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datarozpoczQcia:
data zakohczenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium naczen
cena

50,00

takoSi

50,00

6) TNFORMACJEDODATKOWE:

czgS(.nr: 3 Nazwa,: c:2g36nr 3 - Dostawa Klarnetu - I sztuka oraz | futeral.
1) Kr6tki opis przeclmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres,rodzaj i iloic dostaw,uslug lub rob6t
budowlanychlub okreileniezapotrzebowaniai wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okreSleniezapotrzehorvaniana innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem
zam6wieniajest dostawanowego fabryczniejednego Klametu es firmy Buffet Crampon model Tosca.
Poprzezdostawgprzedrniotu zam6wienranale|y rozumiet dostawgw/w instrument6w do siedziby
Zarnawiajqcego,wniesienie i wszystkie niezbgdneczynnoScizwi4zanez mozliwoSci4skutecznego
sprawdzenia, wypr6b,ou,aniawalor6w brzmi eniowy ch przez Zamawiajqcego.
2) Wsp6lny Slownik Z;nm6wieir(CPV):37310000-4,

3) WartoS6 czgScizamtiwienia(ief.elizamzwiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoS6bez VAI:
Waluta:
pln
4\ Czastrwania lub termin wykonania:
okresw miesi4cach:
okresw dniach:
datarczpoczgcia:datazakohczenia:2017-12-27
5) Kryteria oceny olbri::

Kryterium Znaczente'
Sena

50,00

iakoS6

50,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgf;(nr: 4 Nazwa,zCzE36ff 4 -Dostawa Tuby - I sztukaoraz I futeral,
1) Kr6tki opis przedtmiiotuzam6wienia (wielkoSt,zakres,rodzaj i iloic dostaw,uslug lub robot
budowlanychlub okreil,zniezapotrzebowaniai wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okreSleniezapotrzeltowaniana innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem
zam6wieniajest dostawajednej fabrycznienowej tuby MELTON MEINL WESTON tuba BBb small4/4
-Tubaw stroju B, - WielkoSdmale 414,- Instrumentlakierowany
"Gravity" 201IRA-L . wraz z fi)tera.Lem
trwalym cienkowarst'wowymlakierem bezbarwnyfr, - 4 wentyle obrotowe do prawej rgki zmechanika ze
sprzgglemkulkowynrr 3l) oraz sprg:Zynow4
kompensacjaluz6w dZwigni, - Rurka ustnikowa ze zlotego
mosi4dzuodpornana korozjg, - Elermentywewngtrznekolanek strojeniowychczgsciowoze srebra
niklowego - Menzura.instrumentu18,5mm/ menzura4-gowentyla 19,5ffiffi, - Srednicaczary 440 mm (19'),
- WysokoS6calkowita instrumentu910 mm (35.827"),- Posiadatrwale zamocowaneoczkanapasy do
noszeniaw marszu,- Posiadatrwale zamocowanyuchwyt do lirki marszowej, - W komplecie z ustnikiem,
akcesoriamido konse:rwacjii pielggnacjioraz futeralemtypu gig-bag.Poprzezdostawgprzedmiotu
zam6wienianalezy rozumief dostawgw/w instrument6w do siedziby Zamawialqcego,wniesienie i
wszystkieniezbgdnecz5zn1o5.i
zwiTzanez mo2liwoSci4skutecznegosprawdzenra,
wypr6bowaniawalor6w
brzmieniowy ch przez:,Z zrmawiajEce:go.
2) Wsprilny Slownik Zam6wiefi(CPV): 31310000-4,

3) WartoSd czgScizamdrwienia(ieielizamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoS6bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czastrwania lub termin wykonania:
okresw miesi4cach:
okresw dniach: 14
data rozpocz7cra'.
data zakohczenia:
5) Kryteria oceny oferl;:
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6) TNFORMACJEDODATKOWE:
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