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Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieir
publicznych (Dz.U z 2015 poz.2l64.ze zm) Akademia Muzyczna imienia Feliksar
Nowowiejsk.iegow Bydgoszczyinformuje, 2e:

INFORMAC],IAZ OTWARCTA OFERT W POST4POWANTACH
PRZETARGOWYCH NA:
1. ,,Usluggopracowaniantaterial6w merytorycznychdo produkcji e-material6w
dydaktyc:znychwrazze scenariuszamicwiczef dlaprzedmiot6w: ksztalceniemuzykr oraz
historiamuz'yki."
1) kwola przeznaczonanasfinansowaniezamowieniawynosi: 549 999,42zLbrvtto.
2) informar;jg o zlohonychofertach zawieta ponilszatabela:
Ofertg zloLyla: FundacjaKONSONANS ul. Staszica7; 85-014BYDGOSZCZ
cenaofertowabrutto 543 100,0021rterminemwykonaniado 31.01.2018r.
2. ,,Uslugq,wykonaniai rejestracjiutwor6w muzycznychstanowi4cychbibliotekg
przyl<Nad6w
muzyczn'.ychdo e-material6w dla przedmiot6w: ksztaiceniem:uzykioraz
historia muzyki"
1) kwota przeznaczonana sfinansowaniezam6wieniawynosi: 619 999,9521brutto.
2) infolma,ljg o zloZonychofertach zawiera ponizszatabela:
Ofertg z'loLyla:KA.T MUSIC TomaszTerpiriskiul. Karpacka43Bll9;85-164
BYDGOSZCZ cenaofertowabrutto 620 500,0021itermrnem wykonaniado
3 1. 0 l .t 2 0 1 8 r .
Zgodnie z <lysltozycj4 art.24 ust.ll Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od zamteszczenia
informacji na stronie internetowej przekazujEZamawiajQcemuo6wiadczenieo
lub braku przynalelnoScir1otej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.
I pkt.23
Pzp.
( datai podpis

zP-PN-U20L7

OSwiadczenieWykonawcy

Na podstawie art.24ust.11 ustawy z dnia29.0l.20l4r. Prawo zam6wiertpublicznych (tekst.
Jedn.Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zrn.) oSwiadczamy
iz:
Nie naleZglmy do grupy kapitalowej z 2adnym z Wykonawc6w, kt6rzy zNozyli ofertg
w przedmiol.owympostepowaniu:

1) ...............

2)..............
3)..............
Jednak powiaz,ania z ntmi nie prowadzq do zald6cenra konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zarm6wieniapublicznego.Na potwierdzenie tego faktu przedkladam nastgpujqce
dowody:

MiejscowoS6i data

czytelnypodpislub podpisz piecz4tk4imienn4
osoby/os6b
upowaZnionych
do reprezentowania
Wykonawcy
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OSwiadczenieWykonawcy

Na podstawie art.24ust.11 ustawy z dnia 29.01.2014r.Prawo zam6wiehpublicznych (tekst.
Jedn.Dz. U z20l5r. poz.2164 ze zm.) olwiadczamyiZ:
Nie naleZglmy do grupy kapitalowej z Zadnym z Wykonawc6w, kt6rzy zlo|yli ofertg
w przedmiol.owympostepowaniu:

1) ...............

2 ) . . . ' . . . . .;.' . . . . .' . . . . . . . . . .
3)..............
Jednak povnaz:,aniaz ntmi nie prowadzq do zakJ6cenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zarm6wieniapublicznego.Na potwierdzenie tego faktu przedkladam nastgpuj4ce
dowody:

MiejscowoSdi data

czytelnypodpislub podpisz piecz4tk1imienn4
osoby/os6b
upowaZnionych
do reprezentowania
Wykonawcy

