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Ogloszenie nr 57 40:;2-N-20 i 7 z dnia 201 7-08- 1 8 r.

Akademia Nlluzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: ,,Uslugg opracowania material6w

merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami dwiczerfl dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki.,,

oGr,oszENIE o ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamie szcza nie o glo s z enia, : Z arnie szczanie ob owi 4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zamowienia publiczne go

Zamilwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wiedza i Edukacj a tri.ozw6j (POWR. 02. 1 0. 00-P. 0 2-00-00 4 I I 6

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno66, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanyclr

Tak

Nalezy podai minirnalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii,

o ktorych mowa w art. 22wt.2 usitawy Pzp,nie mniejszy nr230oh, os6b zatrudnionych przezzal<lady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

40%

Postgpowanie p rzepr ow adza centralny zamawiaj qcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli prowadzenie

postgpowania:
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Postgpowanie j est przeprowa dzane wsprilnie przez zam awiaj Acych

Nie

JeLelitak,naIe2y wymienii zamawiaj4cych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiajgcymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich lJnii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wierf publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,krajowy

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

pomorskie, paristwo Polska, tel. 52 321 23 50, e-mail kanclerz@amuz.bydgoszcz.pl;

zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl, faks 52 32I 23 50.

Adres strony internetowej (URL,) : amuz.bydg oszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moinauzyskal dostgp do narzgdziiurzqdzehlub format6w

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ Z:AMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreSlii):

Uczelnia publiczna

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAMOWTENTA (jeieti dotyczy):

Podziat obow:i4zkow migdzy zamawiaj1cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzamapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniaposltgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowad:zenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zamawiaj1cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiajEcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu rnarzeczpozostatrychzamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyska6 pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Nie

amuz.bydgosizcz.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest 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:

w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziitrz4dzef lub format6w plik6q kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczotry, pelny, bezpoSredni rbezplatny dostgp do tych narzEdzi moina uzyska6 pod adresem:

(uRL)
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II. 1 ) Nazwa n ad an a zam 6wien iu pr zez zamaw i^iqce go :,,Ushlg g opracow ania material6w

merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznychwraz ze scenariuszami cwrczeh dla

przedmiot6w : ksztalcenie muzyki oraz histon a muzyki."

Numer referencyjny: ZP-PN-I 12017

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zann6wienia: Uslugi

II.3) InformacjaL o mo2liwoSci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

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

maksymaln ej liczby czg!; ci

Zzmawizi4cy zastrzega sobie prawo do udzielenial4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re mo2e zosta( udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

opracowywane w ramach powyiszego zam6wienia stanowiqprzedmiot dw6ch projekt6w realizowanych

przezZamawiq4cego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j (POWR.O2.10.00-

IP.02-00-004116). Zamawraj4cy informuj e,2e zawarcie umowy z wylonionym w drodze postgpowania

przetargowego S/ykonawcqbgdzie uwarunkowane zgod4Instytucji Zarzqdzajqcej. W przypadku braku

zgody IZ Zamawiajqcy nie podpisze zwybranym Wykonawc4 umowy. Ustuga polegai bgdzre na

opracowaniu mat.erial6w mery"l.orycznych do produkcji e-materral6w w ramach dw6ch przedmiot6w: a.

Ksztalcenie muzyki -l4czme 90 e-materiaL6w, b. Historia muzyki -lqcznie 160 e-material6w. Przy czym

Zamawiaj1cy zastrzega sobie mozliwoS6 zmniejszenia og6lnej liczby zamawianych materiatr6w.

Zmniejszenie nie bgdzie wigksze ni220%o og6tu zamawianych material6w.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 92312200-3

Dodatkowe kodv CPV:

II.6) Calkowita wartoS6 zamriwienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

Warto66 bez VAT': 447154,00

Waluta:

PLN

(w przypadku um6w ramow.ych lub dynamicznego sy,stemu zakup6w - szacunkowa calkowita

malrsymalna tvartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

l I .7)Czyprzewidujes igudzie len iezam6wief ,okt6rychmowawart .6Tust .  lpkt6 iT lubwart .

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu orazwarunk6w na jakich zostan4udzielone zam6wienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w afi. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lul,dniach:

lub

data rozpo czgcizu. 2017-08-30 lub zakortczenia: 2018-01-3 1

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m. 1) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANIU

ru.1.1) Kom;letencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

Informacie dodatkowe
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III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w:

Zamawrajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zam6wienia

wrazz inforrnacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) P oD s TAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

lll.2.2) ZamtwiaiQcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawia.iqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZ EN SKT,ADANYC H PP(ZEZ WYKONAWC4 W CELU

wsr4PNEGO POTWIERDZENTA,ZE NrE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SpEr-NrA

WARUNKIUDZTAT,U W POST4POWANIU ORAZ SPEI-NIA KRY'TERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKf,ADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWCTJ W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

m.t WYKAZ oSwTADCzEN LUB DOKUMENTOW sKr,ADANycH pP(ZjEZwyKoNAwcD

w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

ru.5.1) W ZI\KRESIE SPEr-NIANIA WARUNKoW UOZTAI-U W POST4POWANIU:

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:
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III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PTTOCEDURA

ry.l) OPrS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy 24d,a wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadiurn

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacj e na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo g6w elektronicznych :

Nie

Doptszcza sie2 zlolenie ofett w postaci katalog6w elektronicznych lub dolEczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymag:l sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siq zloLenie oferty wariantowej

Nie

ZNo2enie oferl.y wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloheniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywanaliczba wykonawcilwoktfirzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograni<:zony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawc6w

Prz ewidywana minim alna Iiczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduLje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P rzewrdziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczarre dodatkowe informacje dotyczqce

dynamiczne go systemu zakup 6w :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2eme ofert w formie

katalo g6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynarnicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, neg'ocjacje z ogloszeniem) Nre

Nalezy podad adnes strony internetowej, na ktorej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
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Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty cz4c e przeb ie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewrdziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bEdE mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefr):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzahi specyfikacji technicznych

w zakresie pol4czeh:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piet'r, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Tak

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OI-ERT

lY,2,l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24za ust. L ustawy Pzp Qtrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informar:je na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re rnusz? spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgpnychbez

przeprowa dzenia ne gocj acj i

Przewidziany jest podziaN negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym Iiczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagrod dla wykonawcow,ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwi1zanta stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jei,eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram po stgpowania:

PodziaL dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwrqzah'.

Nalezy poda6 informacje na ternat etap6w dialogu:

Informacj e dodatn<owe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujEce minimalne wymagania, kt6rym m\szE odpowiadad

wszystkie oferty:

PodziaL negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetoweJ,na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyozqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzqdzeh informatyc zny ch:
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Sposob postgpo'n/ania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko6ci

post4pief:

Informacje o liczbie etapow liclacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwanta'.

Wykonawcy,l<t6rzy nie zlotyli nowych post4pieh, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

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

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wyma g ani a doty cz4c e zab ezp ie czenia nal e2yt e g o wykonani a umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMIANA TUMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treSci ofertp na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy w skazat :zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadz enia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMII{ISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeheli dotyczy);

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-08-2 8, godzina: 09 :45,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zewzglgdunaplln4potrzebg udzielenia zam6wienia(przetarg

nieo granicz ony, pr zetar g o gran iczony, ne go cj acj e z o glo szeniem) :

Wskaza(, powody:
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Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwi}zania ofert4: do:2011-09-26 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych zbudhetuUnii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(.przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: Tak

1V.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu24ce

sfinansowaniu zam6wier[ na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Tak

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

https://bzp.uzp .gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d3af1 a6a-dc1a-4003-a6ec-63f38b60b9a9 12 t12


