
Ogloszenie nr 618445i-N-2017 z dnia20l7-II-17 r.

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

utwor6w mrlzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w muzycznych do e-rnaterial6w,rlla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyl<t oraz historia muzyki"

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczan ie o glo sz enia z Zamte szc zanie ob owi 4zkowe

O gloszenie dotycry : Zamowrenia publicznego

Zamfwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazrva projektu lub programu

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j (POWR.02.10.00-P.02-00-004116).

O zam6wienie mogal ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykronawcy,

kt6rych dzialalno56,, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire

bgd4 realizowaly zamrfwienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o ktorych rnowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy ni? 30Yo, os6b zatrudnionych

przezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAM,AWIAJACY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVporvierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie



Informacje na ternat podmiotu kt6remu zamawiaj1cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie pyzez zamawiaj 4cych

Nie

Jeleh tak, nale|y rvymieni6 zamawraj4cych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie

orazpodat adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wtaz

zdanymr do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pairstw

czlonkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzumawiaj4cymi z innych

par{stw czlonkou,skich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo

zamriwief publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: AkademraMuzyczna im. FeliksaNowowiejskiego wBydgoszczy,

krajowy numer identyfikacyjny 00084239000000, ul. ul. Slowackiego 7 , 850011 Bydgoszcz,

woj. kujawsko-pomorskie, paristwo Polska, tel. 52 32123 50, e-mail

kanclerz@amuz.b'ydgoszcz.pl; zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl, faks 52 32I 23 5Ct.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyskat dostgp do naruEdziiurzq,lzehlub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

r.3) wsPoLNE TJDZIELANIE ZAM6WIENIA (je\eli dotyczy)z

PodziaN obowirpk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cynri z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cy,;h

jest odpowiedtrialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zal<resie za

przeprowadzenie postEpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, c4 zann6wienie

bgdzie udzielane przezkaadego z zamawiaj1cych indywidualnie, czy zamowienre zostanie



udzielone w irnieniu i na rzecz pozo statych zamawiaj4cych) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna

uzyskad pod adresem (URL)

Nie

www. amuz. by dgo szcz. pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych

warunk6w zamtfwienia

Nie

www. amuz.bydgoszcz.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moLna

uzyskad pod adresem

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale?y 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 spost6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzeri lub format6w

plik6w, kt6re nir: s4 ogt6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczorry, pelny, bezpoSredniibezpNatny dostgp do tych narzgdzi moilna uzyska6 pod

adresem: (URt-)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: ,,Wykonanie i rejestracji utwor6'w

mrtzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w muzycznych do e-material6vr dla

przedmiot6w: kszfalcenie muzyki oraz historia muzyki"

Numer referencyjny: ZP-PN -6 12017

Przed wszczgcieln postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zann6wienia: Ustrugi

lI.3) Informacjat o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w

odniesieniu dlo:

wszystkich cz:g1ci

Zamawiaj4cy zitstrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna lir:zba czgsci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zarn6wienie

jednemu wykonawcy:

6



II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSt, zahres, rodzai i iloft dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Realizacja przedmiotu zam6wieniapolegaf bgdzie na wykonaniu <>raz rejestra<ji

przyklad6w muzycznych (utwory / fragmenty utwor6w, utwory solowe, kameraLlne) bgd4cych

ilustracj4 do zagadnief poruszanych w ramach opracowywanych e-material6w.zprzedmiot<iw

lristoria muzyki orazksztalcenie muzyki. Wykonawca powinien zapewni6'. aparut wykonawczy

(w zalehnoSci od rodzajuutwor6w), re?yserudokonuj4cego nagrania orazmaterialy nutowe do

wykonania utwor6w.

II.5) Gl6wny koal CPV: 32353000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacie ct wartoici

zamfwienia):

WartoS6 bez VA'lf:

Waluta:

pln

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa

calkowita ma,lrsymalnawarto1t w calym okresie obowiqzywania umowy rantowej lub

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

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wier[, o kt6rych mowa w art. 67 ust. L pkt 6 i 7

lub w art.l34 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6lub w afi.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

umowa ramowfl lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny systelm zakupriw:

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcin: lub zakofitczeninz 2018-01-3 1



II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: IN}.ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

il. 1) WARUNX.I UDZIAT,U W POST4POWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialarlno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreslenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena r;pelnienia tego

warunku zostaLnie dokonana na podstawie zlo2onego wraz z ofertq oSwiadczrlnia o

spelnianiu ptzoz Wykonawcg warunk6w udziaNu w postgpowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: Zamawnjqcy nie konkretyzuje tego warunku, ocena rspelnienia tego

warunku zostanie dokonana na podstawie zNolonego wraz z ofertq oSwiadcz,enia o

spelnianiu przez Wykonawcg warunk6w udziaNu w postgpowaniu'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: Zamawraj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego

warunku zostanie dokonana na podstawie zNohonego wraz z ofertq oSwiadczenia o

spelnianiu prznz Wykonawcg warunk6w udzialu w po stgpowaniu.

Zarnawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci

pr zy r ealizacj i zamow ienia w r az z informacj 4 o kwal i fi kacj ach zawo do wy ch lub

doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

trt.2) P oD srAwY WYKLUC ZENrA

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

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

ustawy Pzp lrtrie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podsta'uy wykluczenia:



IIr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKI-ADANYCIIPF{ZF,Z WYKONAWC4 W CBLU

WSTqpNEGo poTwIERD ZENTA, ZE NIE P oDLEGA oN wYKLUCZ ENIU ORAZ

spEtr NIA WARUNKTUDZTA\,U W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA. KRYTERIIA

SELEKCJI

Oswiadczenir: o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkriw udzialu w

postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKT ADANYCII PR.ZEZ

WYKONAWCI1 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU pOTwIBIRDZENIA oKoLICZNoSCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZPz

ilI.$ WyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtr ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCXI W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU pOTWIII,RDZENIA OKOLICZNOSCT, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTA'WY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEI-NIANIA WARUNK6W UOZIALU W

POST$POV/ANrU:

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.0 WyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI-ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU poTwt ERDZENIA 9KoLICZNoSCI, o KTORYCH MowA V/ ART. 25 tlST.

1 PKT 2 USTA.WY PZP

III.7)INNEDOKUMENTYNIEWYMIENIONEWpktIII.3).III.6)



SEKCJA IV: PROCEDURA

w.1) OPIS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wien iaz Przetat g nieo graniczony

IV. 1.2) Ztmawiztj4cy t 4da wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

N alezy po dai informacj e na temat udzielama zalic zek:

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

ofert katalo g6w elektronicznYch :

Nie

Dopuszcza si<7 zNozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w ele,ktronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferfy wariantowej:

Nie

Dopuszcza siq zNohenie oferty wariantowej

Nie

ZLo1enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlohenienr oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewiclywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negociacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnelstwo

innowacyjne)



Liczba wykonawcow

Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w

Maksymaln a li czba wykonawc6w

Kryteria selekrj i wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

P rzewidziana maksy ma Ina liczb a uc ze stnik6w umo wy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie gbej muj e ustanowienie dynamic zne go sy stemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd1 zamieszczone dodatkowe informaaje dotyczq<>e

dynamiczne go systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach urnowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siq ztro2enie ofbrt

w formie katarlog6w elektronicznych:

przewiduje sig pobrani e ze zloaonych katalog6w elektronicznych informacii potrzebnyr;h do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nre

NaleZy poda6 aclres strony internetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona:



Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zarn6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Info rmacj e doty u24c e przeb i e gu aukcj i e I ektroni c znej :

Jaki jest przewidiziany spos6b postEpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki,

na jakich wykonawcy bEdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piet'r):

Informacje dotyctz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacj,i

technicznych w :rakresie pol4czef, :

Wymagani a dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczrbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktSrzy nie zNozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifiko'wani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTER.IA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryterin oceny ofert:

[V.2.2) Kryteritr

1V.2,3) Zastosowanie proceduryr o kt6rej mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacii z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelnia6 wszystkie oferty:



Przewidziane jest zastrzehenie prawa do udzielenia zam6wrcnia na podstawie ofert wstgpnych

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

Przewrdziany jest podziatr negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodalkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawcow,ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofeft, jehehzamawnjqcy

przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

PodziaN dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwrqzan'.

Nale2y podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiada6 wszystkie oferty :

PodziaN negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcychnelgocjacjom

poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotn'ych warunkdrw

zam6wienia:



Informacie dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wynragania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymag ani a te chni c zne ur zqdzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimeLlnych

wysokoSci post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,ktorzy nie zloirylinowych post4pie6, zostan4zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladaniia wniosk6w o dopuszczenie do udziaLu w licytacji elektroniczrrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunl-i zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawwarrei umowy w

sprawie zam6wiernia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymag ani a doty czqc e zab ezpie czenia nale|yte g o wyko nani a umowy :

Informacje dodalkowe:

N.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

N aleZy w skaza1 zah,r e s, charakter zmran oraz warunki wprowad zenra zmran'.

l. Zgodnie z art. I44 ustawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 zmiany postanowieri

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru



Wykonawcy w nizej wymienionychprzypadkach: 1) KoniecznoSci dostosowarLia postanowieri

umownych do zrnran wynikaj4cych z nowelizacji powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w

prawa zuwagr nil brak moZliwoScirealizacji umowy wedlug pierwotnej jej tredrci lub na

groZqcyruZqcq stratg dla jednej ze Stron. 2) Zmran redakcyjnych Umowy lub zmian bgdEcych

nastgpstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz z:,mian

dotyczqcych wskazania przedstawicieli stron .vqyznaczonych do prowadzenia spraw: a)

zwiqzanych z rcahzacj4 umowy, b) zmrana realizacji przedmiotu zam6wieni a z, przycz:\rn

niezaleZnych od stron umowy, c) zmianaterminu dokonywania platnoScinarzecz

Wykonawcy, d) koniecznoS6 zmiany numer6w rachunk6w bankowych stron, ei) zmiantr

adres6w siedzib stron, 2. Wszelkie zmrany wprowadzane do umowy dokonywanebgdqrz

zastosowaniem z:asad i obowi4zk6w wynikaj4cych z powszechnie obowi4zuj4cych przr:pis<iw

prawa, w tym w :;zczeg6lnoSci z art.I4} ust.3 ustawy Pzp oraz zasad og6lnych okreSlonych t4

ustaw4.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017 -II -21, godzina: 07 :45,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zamSwrenra

(przetargnieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem):

Nie

Wskazad powody:

JEzryklub jgzyki, w jakich mog4 byc sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszc',zenie do ud;zialu

w postgpowaniu

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

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wien:ia, w



przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejrikiej oraz

niepodlegaj4cyr:h zwrotowi Srodkriw z pomocy udzielonej przez pafstwa c:zlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by( przeznaczone

na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

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

sluZ4ce sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozrvojou,e, kt6re

zamawiaj4cy zamierzalprzeznaczy(, na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaty mu przyznane Nie

IV.6.6) InformaLcj e dodatkowe:

ZAI-ACZNIK r - TNFORMACJE pOTYCZACE OFERT CZES()OWYCTI

Czgfi(, nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko36, zalves, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub ro'b6t

budowlanych lub oltveilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq,lub roboty

budowlane : Pakiet nr 1 obej muj qcy dostarczen re 7 0 przyldad6w muzy czny ch

2) Wsp6lny Slown ik Zamfwieir(CPV) : 323 53000 -2,

3) WartoSd czgsci:zam6wieniafie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cachL:

okres w dniach: 28

data rozpoczgcia'.

datazakonczenia:

ofert:



Kryterium naczenl

cena 50,00

termin +0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(, nr: 2 Nazrva: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnorstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq lub roboty

budowlane:Pakiet nr 2 obejmujacy dostarczenie 70 przyklad6w muzycznych;

2) Ws prflny Slownik Zam6w iefr(C PV) : 323 5 3 000 -2,

3) WartoSd czgSci zamrfwienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartor3ci

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 48

datarozpoczgcia'.

data zakonczenia'.

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczertte

tena 50,00

lermin 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



CzgS(, nr: 3 Nazrva: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zamrSwienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i ilo36 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerrstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub robofy

budowlane:Pakiet rrr 3 obejmuj4cy dostarczenie 300 przyklad6w muzycznych

2) Wsp6lny Slownik ZamSw iefir(C PV) : 323 5 3 0 0 0 -2,

3) WartoS6 czgSci zam6wienia(leZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoiici

zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczEcia;

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczenit

cena 50,00

ermin ,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(, nr: 4 Nazrvrn: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzai i ilo1t dostaw, uslug lub rctb6t

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowaniq i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq: lub roboty



budowlane:Pakiet rn 4 obejmuj4cy dostarczenie 300 przyldad6w muzycznych;

2) Wsp6lny Slownik Zam6w ieir(CPV) : 323 5 3 000 -2,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o warto6ci

zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcia:

datazakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium T,naczenie

)ena 50,00

lermin 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(, nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1) Kr6tki opis przedmiotu zamrfwienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub ra,bdt

budowlanych lub ohreflenie zapotrzebowania i wymagait) 
^w 

przyp^dku partnerstwa

innowaryjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq lub roboty

budowlane : Pakiet nr 5 obej muj 4cy do starc zenie 240 przyl<lad6w muzy czny ch

2) Wsp6lny Slownik Zam6w iefr(CPV) : 323 5 3 000 -2,

3) WartoSd czgsci zam6wienia(ieZeli zamawiajgcy podaje informacje o warto5ci

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:



pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcia

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7-naczeni.r

cena 50,00

termin +0,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgS( nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1,) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko!6, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreSlenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet rir 6 obejmuj4cy dostarczenie 252 prryldad6w muzycznych.

2) Wsp6lny Slownik Zamilwiefr(CPV) : 323 53000 -2,

3) Warto5d czgsci zam6wienia(ieZeli zamawirj1cy podaje informacje o warto$ci

zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4\ Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach: 55

datarczpoczgcia'.

datazakohczenra:

5) Kryteria oceny ofert:



KrvteriumlZnaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:


