
Ogloszenie nr 507765-N-2018 z dnia2O18-01-19 r.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: ,,Wykonanie i rejestracji

utwor6w muzycznych stanowi4cych bibliotekg przykladriw muzycznych do e-material6w dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki',

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglosz enia: Zamteszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zamowienia publioznego

Zamilwienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazrva projektu lub programu

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j (POWR.O2.10.00-IP.02-00-004116).

O zamriwienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

kt6rych dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re

bgd4 realizowaly zamriwienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleaqcychdo jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230yq os6b zatrudnionych

przez zakLady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie 
I

Postgpowanie przepr owadzapodmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzlVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie



Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiai 4cych

Nie

Je?eli tak, nale4r wymienii zamawiaj1cych, kt6rzy wsp6lnie ptzeprowadzajq postgpowanie

orazpodal adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wraz

zdanymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych par(stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z ztmawiaj4cymi z innych

pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo

zam6wierfl publicznych :

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: AkademraMuzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd.goszczy,

krajowy numer identyfikacyjny 00084239000000, ul. ul. Slowackiego 7 , 85008 Byd,goszcz,

woj. kujawsko-pomorskie, pafstwo Polska, tel. 52 32I 23 50, e-mail

kanclerz@amuz.by dgoszcz.pl; zam.pub@amuz.by dgoszcz.pl, faks 5 2 321 23 5 0.

Adres strony internetowej (URL) : www.amuz.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym molna uzyskad dostEp do narugdziiurzqdzehlub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieti dotyczy)z

PodziaL obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzanra

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego ptzeprowadzaniapostgpowania z

zamawiai1cymr z irurych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostah zamawrajqcy, czy zamowienie

bgdzie udzielane przezkazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie



udzielone w imieniu i na r zecz pozo stalyc h zamawiaj4cych) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony' pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina

uzyskad pod adresem (URL)

Nie

www.amuz.bydgo szcz.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych

warunk6w zam6wienia

Nie

www. amuz .by dgo szcz.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 wnioskr6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskrfw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny sposrfb:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:



Akademia Muzyczna imienia Feliksa nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Slowackiego 7 85-

008 Bydgoszcz

Komunikacja elektronicznawymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimozna uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj1cego: ,,Wykonanie i rejestracji utwor6w

muzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w muzycznych do e-material6w dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz histori a muzykT"

Numer referencyjny: ZP-PN -l 12018

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgsciowych

Zam6wrenie podzielone jest na czgsci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moiLna skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgfici

Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

czgSci:

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

jednemu wykonawcy:



II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zaldres, rodzaj i ilofit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lull roboty

budowlane: W ramach uslugi przewiduje sig wykonanie i rejestracjE 70 przyldad6w

mvzycznyah, w tym: 70 przyklad6w muzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w dla

e-material6w zprzedmiotu historia muzyki; Realizacja przedmiotu zam6wienia polega6 bgdzie

na wykonaniu oraz rejestracji przyklad6w muzycznych (utwory / fragmenty utwor6w, utwory

solowe, kameralne) bgd4cych ilustracj4 do zagadnief poruszanych w ramach opracowywanych

e-material6w zprzedmiot6w historia muzyki oruzksztalcenie muzyki. Wykonawca powinien

zapewnic: aparat wykonawczy (w zalebnoici od rodzaju utwor6w), re?yseradokonuj4cego

nagrania orazmaterialy nutowe do wykonania utwor6w

II.5) Gl6,wny kod CPV: 92312000-I

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

WartoSd bez VAT: 29943.20

Waluta:

pln

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w szacunkowa

calkowita maksymalnawartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami c zne go sy s t e mu z akup 6w)

lI.7'1Czy przewiduje sig udzielenie zam6wier[, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wrenra,okt6rychmowawarl.6Tust. lpkt6lubwaft.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamriwienie lub okres, na kt6ry zostalazawarta



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

miesi4cach: lub dniach: 55

lub

data rozpo czgcia: lub zakoftczeniaz

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI. 1) WARUNKT UDZLAN,U W POST4POWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego

warunku zostanie dokonana na podstawie z\ohonego wtaz z ofert4 oSwiadczenia o

spelnianiu pr zez Wykonawcg warunk6w udzialu w po stgpowaniu.

Informacje dodatkowe

Ill.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: ZamawiajEcy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego

warunku zostanie dokonana na podstawie zlohonego wraz z ofefiq oSwiadczenia o

spelnianiu pr zez Wykonawcg warunk6w udzialu w po stgpowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego

warunku zostanie dokonana na podstawre zNohonego wraz z ofertqoSwiadczenia o

spelnianiu pr zez Wykonawcg warunk6w udziaNu w po stgpowaniu.

Zamawraj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci

przy r eahzacjr zamowienia wr az z informacj4 o kwalifikacj ach zawodowych lub

doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA



III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

Ill.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKT,ADANYC H PRZF,Z WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPET,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKT ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZPz

ilI.s) WYKAZ OSWhDCZEN LUB DOKUMENTOW SKT,ADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPET NIANIA WARUNKOW UDZTAT,U W

POST$POWANTU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:



III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI-ADANYCH PF(ZFjZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

IIr.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt rrr.3) - rrr.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

W. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wien iaz Przetar g nieograniczony

IV. 1.2) Zamaw iaj4cy L4d,a wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nale2y podad informacje na temat udzielaniazahczek:

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

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenta do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloLenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zNoAeme oferty wariantowej

Nie

ZloZente oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloaeniem oferty

zasadnrczej:

Nie



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, ktrfrry zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w

Maksymaln a Iiczb a wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

ZamSw ieni e ob ej muj e ustano wi eni e dynami c zne go sy stemu zakup 6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd1zamreszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert

w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zNohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:



IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza6 elementy, kttirych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia :

Nie

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bEd4 warunki,

na jakich wykonawcy bedE mogli licytowad (minimalne wysokosci post4piefr):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzani specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czefi:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zNo?ylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

LY.2.2\ Kryteria

Kryterie Znaczenie

lena 50,00

termin 10,00



IV.2.3) Zastosowanie procedurT, o kt6rej mowa w art. 24aaast.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

b ez pr zepr ow adzenia ne g o cj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbE etap6w):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

prze dstawi h r o zw rqzani a stano wi 4c e p o d stawg do s kladani a o fert, j ezeli zamawiaj qcy

przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rczwr4zan

NaleZy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego



Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bEdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne wzydzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych

wysokoSci post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy me zlozyli nowych post4pie6, zostanq zakwalifi kowani do nastgpne go

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaNuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacj i elektronicznej :

1

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan1wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

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

Wymagani a doty c zqc e zab ezpiec zenia nale?yte go wykonani a umowy :



Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowi efi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nal e zy w skazac zakr e s, charakter zmian o raz warunki wpro wad zenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018 -0 I -29, godzina: 07 :45,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetargnreogranrczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

JErryk lub jgzyki, w jakich mog4 byc sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaj4cych zwrotowi Srodkrfw z pomocy udzielonej przez parflstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrire miaty by(, przezntczone

na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

sluZ4ce sfinansowaniu zamriwier[ na badania naukowe lub prace ronvojowe, kt6re



zamawiai}cy z mierzalprzeznaczy(. na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu pyzyznane Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

CZNIK I . FORMA WYCH

CzgS(, nr: 1 Nazwa: CzgSd nr 1

1) Krr6,tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoS6, zalcres, rodzaj i itoit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:CzElf1 - Pakiet A obejmuj4cy dostarczenie 35 przyklad6w muzycznych;

2) Wsptilny Slownik Zam6wiefit(CPv): 92312000-t,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(jeZeli zamawiaj1cy podaje informacje o warto5ci

zam6wienia):

Warto5d bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarozpoczEcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 50,00

termin 10,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:



CzgS( nr:2 Nazwa: CzgScm2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko16, zalves, rodzaj i itoi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:CzE{62 -Pakiet B obejmuj4cy dostarczenie 35 przykladow muzycznych;

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieft(CPv): 923t2000-1,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(je2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarczpoczEcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczeni<

lena i0,00

termin +0,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:


