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SPECTT'IKACJA
rsrorNYcH wARUNKow zlvr6wrnNra

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie przetar gu nieo graniczone go

o warto6ci poniZej 209 000 euro

na

,,Wykonanie i rej estracj a utwor6w muzy czny ch stanowi4cych bibliotekg
pr zylcLadow muzy cznych do e -materi al 6 w d\a pr ze dmi ot6w :

ksfiaLcenie muzyki oraz historia muzvki"

Bydgoszcz, styczen 2018 r.



INF'ORMACJE OG6LNE

I. Zamawiajqcy: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Slowackiego 7; 85-008 BYDGOSZCZ @ 52321 ll 42 Fax. 52ZZl ZZ SO,
adre s e -mai 1 : s ekr@amuz. bvd go s zc z. pl ; zam.pub @,amuz.by d,go szcz.pl.

2. osoby upowaznione przezzamawiajEcego do kontakt6w z wykonawcami:
mgr Malgo rzata D ziadon zam.pub @,amuz.b>, dgo szcz.pI.

3. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. W szczeg6lnoSci
zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zam6wief,
publicznych zwana dalej Pzp (Dz.U. z 2017 poz. 1579) wraz z aktami wykonawc zymi.

4. Formularz oferty (zalqcznik nr I do SIWZ) oraz inne zalqcznikr do SIWZ 
'zostanq

wypelnione przez WykonawcE wg wskaz6wek. W przypadku, gdy jakakolwiek czqS6
dokument6w nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy".

5. Ilekrod w niniejszej SIWZ jest mowa o ,,rozporzqdzenitJ" rozumie sig przez to
rozporz4dzenie Ministra Rozwoju 226lipca 2016 roku w sprawie rodzaj6w dokument6wjakich mohe L4da(, zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia (Dz.U . 2 27 .07 .20I 6r. poz. 1 126).

6. Przedmiot zamowienia: wykonanie i rejestracja utwor6w muzycznych stanowi4cych
bibliotekg przyl<Ladow muzycznych do e-material6w d1a przedmiot6w: ksztalcenie
muzyki oraz historia muzyki.

7. Zamawiajqc)' dopuszcza skladanie ofert czgsciow)'ch. Kahdy Wykonawca moze zlo2yc
ofertg na dowoln4 iloSi czgsci. Dla kahdej czgsci naIe2y zNoLy(, oddzielny formularz
ofertowy.

8. Zamawrajqcy dopuszcza mozliwoSi wykonania zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w. Zamawiajqcy LEda wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgsci
zam6wienia, kt6rych wykonanie zamrerza powierzyd podwykonawcom i podania przez
Wykonawcg firm podwykonawc6w.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwrEzane zprzygotowaniem t zloaeniemoferty.
10. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Il.Zamawiajqcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru

naj korzystniej szej oferty.
12. Zamawiajqcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w.
13. Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium.
14. Zamawiajqcy nie wymaga wniesieniazabezpieczenianale?ytego wykonania umowy.
15. Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwo5ci skladania ofert wariantowych.
| 6 . Zamawiaj qcy nie przewiduj e udziele nra zamowief uzupelniaj 4cych.
IT.Materraly opracowywane w ramach pov,rylszego zam6wienia stanowiqprzedmiot dw6ch

projekt6w realizowanych przez Zamawnj4cego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacj a Rozw6j (POWR. 02. 1 0. 00-P. 0 2-00 -00 4 I 1 6).



CZESC I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

1. KOD CPV: 32353000-2 - Nagrania dZwigkowe oraz92312000-1 - Uslugi artystyczne

2. Realizacja przedmiotu zam6wienia polegai bgdzie na wykonaniu oraz rejestracji
przyklad6w muzycznych (utwory I fragmenty utwor6w, utwory solowe, kameralne)
bgd4cych ilustracj4 do zagadnief poruszanych w ramach opracowywanych e-material6w
z przedmiot6w historia muzyki oraz ksztalcenie muzyki. Wykonawca powinien
zapewnrc: apant wykonawczy (w zalelnoici od rodzajrt utwor6w), rezysera
dokonuj4cego nagrania orazmaterialy nutowe do wykonania utwor6w.

3. Wykonawca winien posiadad odpowiednie zaplecze techniczne, pozwalaj4ce na
realizacjg nagrah w wysokim standardzie. Standard realizacjr nagran zostal okreslony
w zalqcznikach do Re gulaminu konkursu PowR. 02. 1 0. 00-P. 02-00-004/ 1 6.

4. Lista przyklad6w muzycznych do wykonania i rejestracji bgdzie przekazywana
kahdorazowo przez uczelnianego koordynatora ds. nagrah (wzor przyklad6w
muzycznych stanowi zalqcznik nr 4 do SIWZ). Zamawiajqcy zasfizega sobie prawo do
zmrany listy utwor6w.

5. W ramach uslugi przewiduje sig wykonanie i rejestracjg 70 przyklad6w muzycznych,
w tym: 70 przyl<Lad6w muzycznych stanowi4cych bibliotekg przykladow dla e-
material6w z przedmiotu historia muzyki;

6, Przedmiot uslugi musi posiadai nastgpuj4ce cechy:
a. Posiada6 wysokie walory arlystyczne,
b. Byd oryginalnym dzieNem Wykonawcy b4dL jego podwykonawc6w,
c. Byi wykonanym w standardzie narzuconymprzez Instytucjg Zarzqdzajqcq.

7. Przedmiot uslugi powinien zostat utrwalony na noSnikach CD / DVD lub umieszczony
na serwerze, do kt6rego dostEp zostanie przekazany Zamawiajqcemu.

8. Wraz z nagraniami Wykonawca zobowiqzany jest do przeniesienia wszelkich
maj4tkowych praw autorskich na wszystkich znanych w dniu wykonania umowy polach
eksploatacji do wszystkich wltworzonych w ramach uslugi tresci bez odrgbnego
wynagrodzenia.

9. Wykonawca uwzglgdni w cenie wszelkie koszty wykonania uslugi, do momentu
dostarczenia mateiaN6w do siedziby Zamawiaj4cego - ul. Slowackiego 7, 85-008
Bydgoszcz.

10. Zamowienie zostalo podzielone na2 czgfici:
a. CzgS(.1 - Pakiet A obejmuj4cy dostarczenie 35 przyl<Nad5w muzycznych;
b. CzgS(2 -Pakiet B obejmuj4cy dostarczenie 35 przyklad6w muzycznych;

11. Osoby fizyczne skladaj4ce oferty zatrudnione u Zamawiaj4cego na podstawie umowy
o pracA wraz z zatrudnieniem u Wykonawcy przy realizacji e-material6w nie mog4
przekroczy6 miesigcznego limitu 276 roboczo godzin w miesi4cu.



12. Wykonawca winien okresli6 terminy dla poszczeg6lnych pakiet6w lub wskazad taki
sam termin dla realizacji wszystkich pakiet6w.

13. Wykonawca udzieli gwarancji jakoSci na min 12 miesigcy liczony od daty podpisania
protokolu odbioru przedmiotu zam6wieniaprzez obydwie Strony (bez zastrzezeri) lub
protokolu usunigcia wad. Czas potrzebny na usunigcie wad przedluaa okres gwarancji
o okres usuwania wad.

CZESC II. TERMIN REALI ZACJI ZAMOWIENIA.

ZakNadany maksymalny termin realizacji zam6wienia w terminie 55 dni od dnia
podpisania umowy.

a) CzgS(,1 maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy;
b) CzgS6 2 maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy;

Termin platnoSci faktur: do 21 dni o daty przekazania Zamawiajqcemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokolem odbioru dostawy instrumentu podpisanym
przez obie strony: tj. Wykonawcg i Zamawiajqcego.

Wykonawca wystawi I fakturg - po oddaniu kaZdego z pakietow.

4. Podstaw4 do wystawienia faktury jest protok6l odbioru podpisany przez przedstawicieli
zamawiajqce go i Wykonawcy.

czF,sc III. WARUNKI UDZIAT.U W POST4POWANIU.

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy:
1.1 Nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art.24 ust.7 pkt.I2-23,
1.2 Spelniaj4 warunki udziaNu w postgpowaniu dotycz4ce:

1.2.1.Sytuacii ekonomicznei lub finansowei:

Zamawrajqcy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego warunku zostanie

dokonana na podstawie zlolonego wraz z ofefiE oSwiadczenia

o spelnianiuprzez Wykonawcg warunk6w udziaNu w postgpowaniu.

1.2.2 ZdolnoSci technicznei lub zawodowei:

Zamawtaj1cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego warunku zostanie

dokonana na podstawie zNohonego wraz z ofertq oSwiadczenia

o spelniani u przez Wykonawcg warunk6w udzialu w po stgpowaniu.

Zamawiajqcy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego warunku zostanie

dokonana na podstawie zNo2onego wraz z ofert1 oSwiadczenia

o spelni ani t pr zez Wykonawcg warunk6w udziaNu w po stgpowaniu.

1.

2.

J.



Zamawiaj4cy na kazdym etapie postgpowania moze uzna6,2e Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoSci, jeheli zaangalowanie zasob6w technicznych lub zawodowych

Wykonawcy mole mie6 negatywny wplyw narcalizacjg zam6wienia.

Do oferly Wykonawca doNqcza aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie

w zakresie wskazanym w Zal4czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte

w OSwiadczeniu stanowi4 wstgpne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega

wykluczenrrl oraz spelnia warunki udziaLt w postgpowaniu.

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia wezwie WykonawcE, kt6rego oferta zostala

naiv,ryzej oceniona do zlozenia w .vqrznaczonym , nie kr6tszym niL 5 dni terminie

aktualnych na dzien zNohenia oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych

okolicznoSci, o kt6rych mowa w art25 ust.1 Pzp.

CZ{SC IV. wvrnz oSwIADCZBN LUB DoKUMENTow porwrERDZAJAcycH
SPEI,NIANIE WARUNKOW UDZIAT,A W POST4POWANIU, BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJACYCH, iLN OFEROWANE USI,UGI
ODPOWIADAJA WYMAGANIOM OKRESLONYM PP(ZF,Z ZAMAWIAJACEGO.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dol4czyc Oswiadczenie aktualne na dzien skladania ofert
w zakresie wskazanym w Zalqczniku nr 2 do SIWZ. Informacje te bgd4 stanowid wstgpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczenru oraz spelnia warunki udzialu
w postgpowaniu.

2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia przez Wykonawc6w
OSwiadczenie, o kt6rym mowa w CzgSci IV.pkt.1 niniejszej SIWZ, sklada oddzielnie kaady
z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia. Oswiadczenie ma
potwierdza(, Nqczne spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu indywidualnie przez
kazdego Wykonawc7lPartnera wykazuje spelnianie warunku udziaNt w postgpowaniu oraz
indywidualnie przez kazdego Wykonawc7lpartnera brak podstaw do wykluczenia
z postgpowania.

3. Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyi wykonanie czgsci zam6wienia Podwykonawcom,
w celu Wkazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udzialt
w postgpowanrrt zamreszcza informacje o podwykonawcach w ZaL4czniku nr 1 do SIWZ
w OSwiadczeniu, o kt6rym mowa w CzgSci IV. Pkt.1 niniejszej SIWZ.

W przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie
o udzielenie zamrSwienia publicznego, dokumenty potwierdzaj1ce,,2e Wykonawca nie
podlega wykluczeniu sklada kaZdy z Wykonawc6w/Partnerriw oddzielnie.

4. Wykonawca, Wykonawca-Paftner ( w przypadku oferly wsp6lnej ) oraz inny podmiot
udostgpniaj4cy potencjal w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawrajqcego informacji, o kt6rej mowa w art,86 ust.5 Pzp, przektze Zamawiajqcemu
oSwiadczenie o przynaleZnoSci lub braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitatrowej,
o kt6rej mowa w art.24ust.l pkt.23 ustawy Pzp (wzor OSwiadczenia Zal4cznik Nr 2 do
SIWZ). Wraz ze zlozemem OSwiadczenia Wykonawca mohe przedstawid dowody, 2e
powiqzama z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zakLocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

2.
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4.



5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie maj4 przepisy rozporzydzenia Ministra
Rozwoju z26hpca20|6r. w sprawie rodzajudokument6w, jakich moaeLqda(,Zamawrajqcy
od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wrenia (Dz.U. 22016 poz.1126).

6. Jezeli Wykonawca nie zloLy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w CzgSci IV. pkt.1 niniejszej
SIWZ, OSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa
w art.25 ust.1 Pzp lub innych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, OSwiad czenia
lub dokumenty s4 niekompletne do przeprowadzenia postepowania, Oswiadczenia lub
dokumenty s4 niekompletne, zawierajq blgdy lub budz4 w4tpliwoSci, Zamawiaj4cy wezwie
do ich zlolenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjadnieri w terminie przez
siebie wskazanym, chyba 2e mimo ichzlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaSnieri oferta Wykonawcy bgdzie podlegala odrzuceniu lub konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania.

7. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w CzESci III. pkt.1
ppkt.1 .2.2 niniejszej SIWZ mole w stosownej sytuacji oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, polega6 mo2e na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomrcznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnego
lqcz1cych go znim stosunk6w prawnych.

8. Zamawiajqcy jednoczeSnie informuje ,iz ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa ponizej pkt,10
wyst4pi, wylEcznie w przypadku gdy:

a) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni
Zamawiaiqcemu, 2e realizuj1c zam6wienie bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami
tych podmiot6w w szczeg6lnoSci przedstawiajEc wraz z formularzem oferty ZaLEcznik
nr 1 do SIWZ, zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na p otr zeby r ealizacji zam6wienia okre 51aj 4 ce w szczeg6 lno S ci :

- zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
- spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu ptzez wykonawcQ ptzy wykonywaniu
zam6wienia publicznego ;

- zakres I czasudzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego,
- czy podmiot na zdolnoSciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do Swiadcze nta zrealizuje dostawy, kt6rych wskazane zdolnoSci doty cz4,

9. Formularzoferty Zalqcznik nr 1do SIWZ, Formularz wyceny oferty Zal4cznik nr 1do
SIWZ nale?y przedstawid w oryginale.

10. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oraz
w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych Wykonawca polega na zasadach
okreSlonychw art.22a Pzp, kopie dokument6w, dotyczqcych odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiot6w s4 poSwiadczane za zgodnoSc z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawcg lub te podmioty.

11. Podmiot, kt6ry zobowrqzaN sig do udostepnienia zasobow zgodnie z afi.22a Pzp odpowiada
solidarnie z wykonawc1 za szkodg zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w chyba 2e nie ponosi winy.

CZF,SC V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART.24 UST.s.

Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przeslanek wskazanych
w art.24 ust.5 ustawv Pzo.



1.

2.

CZ\SC VI. SPOSOB POROZUMIEWANIA SI4 ZAMAWIAJACEGO
z WYKONAWCA.

O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje t zapytania Zamawiajqcy
i Wykonawcy przekazuj4 w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Akademia
Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Slowackiego 7; 85-008
Bydgoszcz.
Dopuszcza sig mo2liwoS6 przesylania wnioskow, zawiadomief, informacji i zapytan drog4
elektroniczn4na adres: zam.pub@.amtz.bydgoszcz.pl lub sekr@amuz.bydgoszcz.pl .Kuzda
ze wskazanych stron na Zqdanie drugiej potwierdza otrzymanie dokumentu
w formie elektronicznej.
Wszelkie kontakty z zamawiajqcym sQ moZliwe wylqcznie w formach wskazanych
w CzgSci VI. pkt.1 i 2. W celu usprawnienia procedury wyjaSnieri treSci SIWZ zaleca siq
przesylanie plik6w zpytaniami r6wnieZ w wersji plik6w edytowalnych.
Forma pisemna pod rygorem niewaZnoSci wymagana jest dla nizej wymienionych
czynnoSci dla kt6rych zamawiaj4cy nie zezwala na komunikowanie sig faksem lub droga
elektroniczn4:
a. ZNo\enie oferty,
b. Zmiana oferty,
c. Powiadomienie Zamawiaj4cego o wycofaniu zloizonej przez Wykonawcg oferty,
d. Skladanie OSwiadczeri i pelnomocnictw,

a
J.

4.

cz4sc vrr. TERMTN zwr|zANIA OFERTA.
1. Wykonawcy bEde zwiqzani ofert4 przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzanra ofert4

rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofer1.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawraj4cego moae przedLu?yc termin

zwrEzania ofer14, z tym 2e Zamawiajqcy mole tylko raz na co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4, zwrocic sig do wykonawc6w o wyrahenie zgody na
przedluhenie tego terminu o oznaczony okres nie dtulszy jednaknr? 60 dni.

cz\sc vrlr. oprs sposoBu pRZycoTowANrA OFERT.
L Oferla jest dokumentem sporz4dzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci,

podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Formularz oferty powinien by6 sporz4dzony zgodnre zzal4czonym wzorem do SIWZ.
3. Oferta powinna byc zgodna z postanowieniami niniejszego postepowania.

4. Do Formularza oferty Zal1cznik nr 1 do SIWZ nale?y zalqczy(,:

1) OSwiadczenre o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunk6w udzialu
w postgpowaniu zgodnie z Zal1cznikiem nr 2 do SIWZ w spos6b i zakresie
wymaganym w SIWZ.

2) Wypelniony Formularz Wyceny zgodnie zZa\1cznikiem nr 1 do SIWZ.

Oferta winna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim, na komputerze, pismem maszynowym
lub rgcznie nieScieralnym atramentem lub tuszem. Oferty nieczytelne nie bEda
rczpatrywane.
ZaNqcznikr powinny zostal wypelnione(bqdL przepisane z zachowaniem ich tresci) przez
Wykonawc7 bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkuj4cych zmianq sensu

5.

6.



ich treSci. W przypadku gdy jakakolwiek czgS6 pov,,ylszych dokument6w nie dotyczy
Wykonawcy wpisuje on na dokumencie ,,Nie dotyczy" i taki dokument doN1cza do
oferly.

7. Gdy Wykonawca reprezentowany jest przez pelnomocnika, do oferty musi by6 zal1czone
pelnomocnictwo okreSlaj4ce zakres pelnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy skladania w jego imieniu oSwiadczeri woli oraz
zaciqgnrEcia zob ow iqzan.

8. Pelnomocnictwo musi by6 zNolone w oryginale lub kopii poSwiadczonej ,,za zgodnoS6
z oryginalem" przez notariusza.

9. zaleca sig parafowanie wszystkich stron oferty oruzzal4cznik6w do niej.
10. Wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6sl zmiany winny by6 parafowane przez

osobg podpisuj4ca ofertg.
ll.Ofertg naleLy zloLyc w zamknigtej kopercie zaadresowanej na zamawiajqcego

z napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Slowackiego 7;

85-OO8 BYDGOSZCZ

Adres na kt6ry naleiry skladad oferfy:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego ul. Slowackiego 7;

85-008 BYDGOSZCZ (pok6j 18 parter sekretariat).

Oferta na:.

,,Wykonanie i rejestracja utwor6w muzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w
mvzycznych do e-material6w dla przedmiot6w:

ksztalcenie muzyki oraz histori a muzyki"

Nie otwiera(. przedz 29.01.2018r. godz. 0800

UWAGA!

Nieprawidlowe oznakowanie koperty mohe by(, przyczynQ jej otwarcia przed uptrywem
terminu skladania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta
handlowa, a nie oferta w rozumieniu Ustawy Pzp i nie bgdzie brana pod uwagg w chwili
otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu. W przypadku wyslania oferty kurierem na
opakowaniu firmy kurierskiej nale?y bezwzglgdnie umieScii informacjg, 2e jest to OFERTA
w postgpowaniu na:

12. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofai sig



z postgpowania pod warunkiem zlohenia Zamawiaj1cemu pisemnego oSwiadczenia
w tej sprawie. OSwiadczenie winno byi dostarczone w zamknigtej kopercie oznakowanej
jak oferta z dodatkowym napisem ,,WYCOFANIE oFERTy". podczas czynnoSci
otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostan1 otwarte jako pierwsze,
a oferty wycofane nie zostan4 odczytane.
Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca mohe wprowadzil zmiany d,o
zlohonej oferty.
Zmiany winny byi dorgczone Zamawiaj4cemu na piSmie przed uplywem terminu
skladania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian wiruro by6 opakowane tak jak
oferta, a opakowanie winno zawrerac dodatkowe oznaczenie wrazem,,zMIANA".
oSwiadczenia skladane przez Wykonawc6w, o kt6rych mowa powyzej musz4 byi
zlohone z zachowaniem zasad dotycz4cych skladania ofert okreslonych w SIWZ.(np.
dotycz4cych reprezentacji Wykonawcy).Oswiadczenia te powinny byi jednoznaczne
i nie powodowa6 w4tpliwoSci zamawnj4cego co do ich tresci i zamiarow Wykonawcy.
Zwrocenre sig Wykonawcy o wycofanie lub zmiang oferty bez zachowania wymogu
pi semno Sci i zasad okre Slonych p owyzej b gdzie nie skuteczne.
W przypadku, gdyby Oferta zawierala informacje, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczanru nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w
spos6b niebudz4cy w4tpliwoSci zastrzec, kt6re spoSrod zawartych w Ofercie informacji
stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca jest zobowiqzany nie p6zniej niz w
terminie skladania ofert, zastrzec, 2e informacje wskazane w ofercie zastrzeaone jako
tajemnica przedsigbiorstwa nie mog4 by6 udostgpniane oraz Wkaza6, i2 stanowi4 one
tajemnicE przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W celu uniknigcia w4tpliwoSci, jako tajemnicg przedsigbiorstwa naleay rozumied:
- nieujawnione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne,
- technologiczne,
- organizacvjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadaj4ce warloS6 gospodarcz4,

co do kt6rych przedsigbiorca podj4l niezbgdne dzialamaw celu zachowania poufnoSci.
Informacje te winny byd umieszczore w osobnym wewngtrznym opakowaniu trwale ze
sob4 pol4czone I ponumerowane z zachowaniem ciqgloSci numeracji stron oferty. Nie
mog4 stanowid tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane podczas otwarcia oferl
tj. Informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zam5wienia, okresu gwarancji
i warunk6w platnoSci zawartychw ofercie.

TX. MIEJSCE I TERMIN SKT-ADANIA I OTWRACIA OFERT.

1. Oferlg naIe?y zLoLyc w siedzibie Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy ul. Slowackiego 7 85-008 Bydgoszcz pok. Nr 18 (parter) sekretariat.

2. Termin skladania oferl uplywa w dniu 27.1L20I7r. o godz. 07.45.

3. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego w Bydgoszczy przy ul. Slowackiego 7

- Sala nr 03 (suteryna) w dniu 29.01.2018r. o godz. 8.00

4. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiaj4cego po terminie podanym powyZej Czg56

IX. pkt.2 zostanq zwr6cone Wykonawcom bez ich otwierania.

5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na swojej stronie intemetowej

informacje, o kt6rych mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp.

13.

14.

15.

16.

r7.

18

t9.
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UWAGA!

W przypadku przeslania oferty poczt4lub przesylka kuriersk4 do zamawiaj4cego
naleiry wzi4(. pod uwagg,2e terminem jej dostarczenia (zloitenia) jest jej data
i godzina wptywu do miejsc^ oznaczonego przez Zamawiaj4cego jako miejsce
skladania ofert.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Cena oferty brutto powinna obejmowai wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem
zam6wienia. W cenie oferty nale?y uwzglgdnid warunki realizacjiprzedmiotu zamowienia,
w tym migdzy innymi: koszty dostawy oraz gwarancji oraz koszt6w deklarowanej iloSci
nieodplatnych przegl4d6w serwisowych zgodnie z .vqimagamamr Zamawiaj4cego oraz
oferta Wykonawcy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, nalehny podatek VAT oraz
pozostale skladniki cenotw6rcze.

2. Cena brutto musi stanowi6 sumg wszystkich cen jednostkowych nagran,
wyspecyfikowanych w formularzu wyceny stanowi4cymZal1cznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiqzany jest podai ceng jednostkow1 za jeden pakiet
w Formularzu wyceny. Wykonawca wpisuje odpowiednio ceng netto jednego pakietu, ceng
netto wszystkich pakiet6w, podatek VAT, ceng brutto uwzglgdniaj4c4 wszelkie koszty
niezbgdne do prawidlowego i pelnego wykonania uslugi.

4. Cena lEczna winna by(, wyralonaw zlotych polskich z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku.

5. Jehelt zostanie zloAona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiaj4cego
obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisamr o podatku od towar6w i uslug,
zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozhczyc zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca skladaj4c ofertg poinformuj e Zamawraj4cego, czy wybor oferty bgdzie
prowadzid do powstanra u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj 4a nazwg
rodzai towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie prowadzil bgdzie do jego
powstania orazwskazuj4c ich wartoSci bez kwoty podatku.

6. zamawraj4cy nie przewiduje mo2liwoSci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
Rozliczeniamrgdzy Wykonawc4, aZamawiaj4cym bgd4 dokonywane w zlotych polskich.

7. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwoSci udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zam6wienia.

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1l. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bgdzie kierowal sig nastgpuj4cymi
kryteriami ( dla kazdej z 6 czgici).
Zamawiaj1cy uzna oferty za spelniajqce wymagania i przyjmie do szczeg6lowego rozpatrywania,
jeZeli oferta spelnia wymagania okreSlone SIWZ, wl4cznie ze zloLeniem ofeffy w okre6lonym
przez Zamawiaj 4ce go term in ie,

Zamawiaj1cy ustala nastgpuj4ce kryteria oceny ofert:

Cena- 60 oh

Termin - 40 %

4. Zamawiaj4cy bgdzie przyznawaL ofertom punkty odrgbnie dla kaZdego z dw6ch ww. kryteri6w.
5. Oferta, kt6ra w danym kryterium bgdzie miala najkorzystniejsze parametry, bgdzie stanowi6

punkt odniesienia przy obliczaniu punkt6w uzyskanych przez pozostale oferty w ramach tego

2

3.
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6.

kryterium.
W ramach badania ofert z punktu widzenia kryterium ceny najkorzystniejsza bgdzie oferta
oferuj4ca najniilsz4 ceng. Zamawiajqcy dla pohzeb oceny oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towar6w i uslug, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug (VAT), kt6ry
mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie ztymi przepisami.
Z punktu widzenia kryterium termin wykonania: najkorzystniejsza bgdzie oferta, kt6ra l4cznie
uzyska najwy 2sz4 I iczb g punkt6w z najkr otszym terminem wykonania.
Po zbadaniu oferty w ramach kaZdego z kryteri6w Zamawiaj4cy obliczy iloS6 zdobytych
ramach danego kry.terium punkt6w wedlug nastgpuj4cych wzor6w:

Krvterium Cenv:

najnihsza oferowana cena
C: x100x60%

cena badanei oferfv

Termin wvkonania:

Oferta z najkr otszym terminem wykonania
------ x 100 x40o/o

Termin wykonania oferty badanej

Zam6wienie zostanie powierzone Wykonawcy, kt6ry zloLyl najkorzystniejsz4 ofertg, czyli takq,
kt6ra zdobg dzie lqcznie najwylsz4 liczbg punkt6w w obu kryteriach badania ofefty, obliczon4 wg
wzoru:

Co=C +T
C- Cena oferty
T- Termin wykonania (iloSi dni)
Co- Ilo66 punkt6w jakauzyskala oferta

Pozostale oferly zostan4 sklasyfikowane jako kolejne, zgodnie zliczbquzyskanych punkt6w.

ll. Zamawiaj4cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
naj korzystniej szej spo 6r6d ofert uznany ch za w ahne.

l2.W przypadku kiedy dwie lub wigcej ofert uzyska tak1 sam4 iloSi punkt6w, zgodnie
z art.9l ust.4ustawy Pzp Zamawiaj4cy v'ybierze ofertg z niLsz4 cen1.

13. Zamawiajqcy przy obliczaniu punktacji ofert zastosuje zaol<rqglenie otrzymanego wyniku
do 2 miejsc po przecinku wg nastgpujQcych zasad:

a) je2ehtrzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5-zaoht4glenie w d6l,
b) jezeli trzecia cyfra po przecinku jest r6wna lub wigksza od 5- zaol<rqglenie w 9619,

1 4. Oferta z najwrEksz1 liczb1 punkt6w zo stanie vznana za najkorzystniej sz4.

15. W trakcie oceny ofert Zamawiaj4cy mohe Zqda(, od Wykonawcy pisemnych wyjaSnieri
doty czqcy ch treSci zlohonej oferty.

16. Wykonawca nie moze samodzielnie zmieniad i wprowadzad dodatkowych pozycji do
oferly.

7

8.

9.

10.
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xrr. WYMAGANTA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. FORMALNOSCI, KTORE MUSZA By e u zupErNIoN E SrtZEZ wyKoNAwcE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

ZamawiajEcy wymaga od Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego:
ZLoAema umowy reguluj4cej wsp6lprac9 Wykonawc6w wystEpuj4cych wsp6lnie, w zale2noSci
od formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

XIV.WYMAGANIA D OTY CZ 4CF' Z ABF,ZPIF,CZENIA NALE ZYTE GO WYKONANIA
UMOWY.

Zamawiai4cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenianaleaytego wykonania umowy.

xv. INFORMACJE DOTYCZACE WZORU UMOWY.

1. Zgodnre z art. 144 ustawy Pzp Zamawiaj4cy przewiduje mozliwoSd zmiany postanowieri
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru
Wykonawcy w nizej wymienionych przypadkach:
1) KoniecznoSci dostosowania postanowieri umownych do zmian wynikaj4cych

z nowehzacji powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa z vwagi na brak
mo2liwoScirealizacji umowy wedlug pierwotnej jej treSci lub na groaqcqraaqcqstratg
dlajednej ze Stron.

2) Zmran redakcyjnych Umowy lub zmian bgd4cych nastEpstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotycz1cych wskazania
przedstawicieli stron wy znaczonych do prowadzenia spraw :

a) zwi7zany ch z realizacjq umowy,
b) zmiana realizacjt przedmiotu zam6wienia z ptzyczyn niezalehnych od stron

umowy,
c) zmrana terminu dokonywania platnoSci na rzecz Wykonawcy,
d) koniecznoSd zmiany numer6w rachunk6w bankowych stron,
e) zmiana adres6w siedzib stron,

2. Wszelkie zmrany wprowadzane do umowy dokonywane bgd4 z zastosowaniem zasad,
i obowi4zk6w wynikaj4cych z powszechnie obowr4zujqcych przepis6w ptawa, w tym
w szczegolnoSci z art.140 ust.3 ustawy Pzp onz zasad og6lnych okreslonych tq ustaw4.

XVI.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Do niniejszego postgpowania majqzastosowanie Srodki ochrony prawnej wymienione w Dziale
VI ustawy Pzp w zakresie okreSlonym dla zamowiefr, kt6rych wartoS6 szacunkowa jest mniejsza
ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art.l1 ust.8 ustawy Pzp.

O dwolanie przysluguj e wobec nizej wymi enionych czynno Sci Zamawiaj qce go :

- okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,

-wykluczenia odwoluj 4 cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia,

-odrzucenia oferty odwoluj 4ce go,

I2



-opisu przedmiotu zam6wienia,

-wyboru naj korzystniej szej oferty,

XVII. ZAN,4CZNIKI DO SIWZ:

1 Formularz oferty

2. OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

w postgpowaniu

Informacja o przynalehnoSci do grupy kapitalowej

Lista przyklad6w mtrzycznych do realizacji

-Zal4czniknr 1 do SIWZ

spelnieniu warunk6w udziaLu

- Zal4czniknr 2 do SIWZ

- Zal4czniknr 3 do SIWZ

- Zal4czniknr 4 do SIWZ

Podpis Kierownika Zamaw iajqce go

aJ.

4.
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zPtPNnt20rS Zalqcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
CZ\SC nr ..........

Ubiegaj4c sig o uzyskanie zam6wienia publicznego na ,,Wykonanie i rejestracja utwor6w
muzycznych stanowi4cych bibliotekg przyldadow muzycznych do e-material6w dla
przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki" prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, odpowiadaj 4c na skladamy niniej sz4 OFERTQ :

I. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

tel. e-mail:
NIP: REGON: KRS:

Osoba wskazana przez Wykonawcg do kontakt6w zZamawrajqcym:
Imig i nazwisko:
e-mail: tel:

II. CENA OFERTY:

Oferujg/Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia okreSlonego w SIWZ
i w zalqcznikach do SIWZ, w szczegolnoSci we wzorze umowy z uwzglEdnieniem
wszystkich koszt6w niezbgdnych do realizacji zamowienia za L4czonq ceng ofertowA :

.. zlotych ( brutto) ( slownie: .......) w tym
podatek od towar6w i uslug VAT . .. %o co stanowi kwotg: . zlotych ( slownie:

............ ).

L.p. Przyklady muzyczne
Cena jedn.

netto
iloSd WartoSd netto

Stawka
podatku od
towar6w i
uslug 7o

Warto56 brutto

I ) 4 5 6=4xS 1 8=6x7

I Ksztalcenie muzyki

a Aparat wykonawczy

b. Realizator nasrania

c. Materiaty nutowe

2. Historia muryki

a. Aparat wykonawczy

b. Realizator nasrania

c. Materialy nutowe

RAZEM:



III. TERMIN WYKONANIA:

Zakres okreSlony w IL Niniejszego formularza zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym
terminie .... dni od daty podpisania umowy.

IV.

1.

o

2.

PODWYKONAWCY:

OSwiadczamy, 2e zamierzamy I nie zamierzam powierzyd
podwykonawcom nastgpuj 4c e czg Sci zamowtenra:

W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania
r6wnieZ podai nazw firm podwykonawc6w i zakres
Swiadczeri, j ako podwykonawc6w:

czgSci zam6wienia nale?y
realizowanych przez nich

W przypadku
zpotrzebami.

potrzeby powyLsze oSwiadczenia nale?y powt6rzyc zgodnre

V. OKRES GWARANCJI NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERTY :

OSwiadczam/y, Le na przedmiot zam6wienia udzielam/y gwarancji jakoSci. (wpisat
termin nie kr6tszy ni2 wymagany przez Zamawiajqcego, ktdry zostal olcreilony na olcres min
12 miesigcy liczony od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu zam6wienia przez
obydwie Strony (bez zastrzeZef,) lub protokolu usunigcia wad.

VI. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. OSwiadczamy,2e zapoznaliSmy sig ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wrcnia

i nie wnosimy do niej zastrze2ef oraz zdobyliSmy wszystkie informacje niezbgdne do
przygotowania i zNoLenia oferty.

OSwiadczamy, 2e przedmiot zam6wienia oferowany przez nas spetrnia wszystkie
wymogi okreSlone przez Zamawiajqcego w SIWZ i zaN4cznikach do SIWZ.

OSwiadczamy, 2e uwazamy sig za zwiqzanych niniejsz4 ofert4 przez czas wykazany
w SIWZ.

OSwiadczamy, iz dokumenty dol4czone do Formularza Oferty zawarte na stronach od
do ...... stanowi4 tajemnicg przedsiEbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy

o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i.

OSwiadczamy, tZ Formularz Oferty w postgpowaniu wraz z doN4czonymi
dokumentami jest jao*y i nie zawrera informacji stanowi4cych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.

a
J.

4.

5.



6. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiqzujemy sig do zawarcia umowy na
warunkach Zamawiajqcego w miejscu i terminie okreSlonyrn przez Zamawiaj4cego.

OSwiadczam/yl, Ze wyb6r naszej oferty nie bgdzie I bgdzie prowadzi6 do powstania
u Zamawiaj4ce go obowi4zku podatkowego :

(nalezy wskazat nqzwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub iwiadczenie
bgdzie prowadzit do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego oraz
wskazat ich wartof t bez kwofii podatku)

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy nastgpuj4ce osoby do umieszczeniaw
Umowie, jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w KrajowS.nn Rejestrze
S4dowym / wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej I
udzielonlm petrnomocnictwem) :

ImiE i nazwisko
stanowisko/funkcia*

Imig i nazwisko
stanowisko/funkcia*

9. OSwiadczamy, i2 jestem/jesteSmy *:

10.

11.

mikroprzedsigbiorcq malym przedsigbiorc4 Srednim przedsigbiorc4

OSwiadczaml-my, 2e na kahde wezwanie Zamawiaj4cego i w terminie przez niego
wskazanym zobowiqzujQl-my sig dostarczyd dokumenty, oSwiadczenra, zaSwradczenia
potwierdzaj4ce brak podstaw do wykluczenia i spelnienie warunk6w udzialu w
niniej szym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia public znego,

OSwiadczaml-my, 2e zgodnie z zapisem rozdz.IV pkt.5 SIWZ zobowi4zujemy sig przekazad
Zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynaleino6ci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy
kapitalowej, o kt6rym mowa w art.24 ust.l pkt.23 ustawy Pzp (wz6r zalEczniknr.5 do SIWZ) w
terminie do 3 dni odzamieszczeniana stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w ar1.86
ust.5 ustawy Pzp.

Oferta zostala zloAona na . . .. .. .. ... ... kolej no ponumerowanych stronach.

(p o dpis upelnomocniony ch przedstaw icieli Wykonaw cy)



Zal4czniknr 2 do SIWZ

WYKONAWCA:

(pelna nazwa firmy, adres, w zale2noSci od podmiotu NIP/PESEL, KRS,CEIDG>

Reprezentowany przez;

(imig nazwisko. podstawa do reprezentowania)

OSwIADCZENIE wYKoNAwCY

Skladane na podstawie nt.25aust.1 ustawy Pzp

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na: Wykonanie i rejestracji

utwor6w muzycznych stanowi4cych bibliotekE przyklad6w mvzycznych do e-material6w dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz histori a muzyki"

OSwiadczam, co nastgpuj e;

INFORMACJA DOTY CZAC A WYKONAWCY :

OSwiadczam, Ze spelniam warunki ldzialuw postgpowaniu okreSloneprzezzamawiajqcego

w Specyfikacj i Istotnych Warunk 6w Zarn6wienia.

dnia.........................r

miejscowoSC

(podpis ,imig i nazwisko upowaZnionego przedstawiciela wykonawcy)

4

POSTEPOWANIU



INFORMACJA W ZWI4ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Ofwiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu )

okre6lonych przez Zamawrajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,

polegam na zasobach nastgpuj4cego/ych podmiotu/6w:

w nastgpuj Qcvm zakresie :

(wskazad podmiot i okreSlii odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

dnia.........................r

miejscowoSd

(podpis ,imi9 i nazwisko upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

OSwIADCZENIE DoTY CZACE PoDANYCH INFoRMACJI:

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyhszych oSwiadczeniach s4 aktualne

i zgodne z prawd1 oraz zostaNy przedstawione z peNna SwiadomoSciE konsekwencji

wprowadz e nia Zamawi aj 4c e g o w bl4d pr zy pr ze dstawi aniu info rmacj i.

(podpis ,imig i nazwisko upowaZnionego przedstawiciela wykonawcy)



INFORMACJA W ZWIA.ZKU ZPOLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

PODMIOTOW:

oSwiadczam,2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu,

okre Slonych pr zez zamawiaj qce go

w... .. (wskazat dokument

i wtaiciwq jednostkg redakcyjnq dokumentu, w kthrej olveilono warunki udzialu

w p o s t gp ow aniu), po le gam na zasob ach nastgpuj 4ce go/ych podmiotu/6w:

w nastgpuj 4cym zakresie :

(wskazat podmiot i olcreilit odpowiedni zalcres dlawskazanego podmiotu).

(miejscowoft), dnra ............ r.

(podpis,imig i nazwisko upowzr:Znionego przedstawiciela wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTY CZACE PODANYCH INFORMACJI :

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych oSwiadczeniach s4 aktualne

i zgodne zprawdqoraz zostaly przedstawione zpelnq SwiadomoSci4 konsekwencji

wprowadze nia zamawi aj 4c e g o w bl 4d pr zy pr ze dstawianiu informacj i.

(podpis ,imi9 i nazwisko upowaZnionego przedstawiciela wykonawcy)



zPtPNnt20tS Zal4czniknr 3 do SIWZ

O5wiadczenie Wykonawcy

Na podstawie art.24 ust.11 ustawy z dnia 29,01.2014r. Prawo zam6wien publicznych (tekst.

Jedn. Dz. U z20l7r. poz. 1579 ze zm.) oswiadczarrry iz:

Nie naleZglmy do grupy kapitalowej z Zadnym z Wykonawc6w, kt6rzy zNolyli ofertg

w przedmiotowym postepowaniu:

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

2)..............

3)..............

Jednak pownzania z nimi nie prowadzq do zaI<L6cenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego. Na potwierdzenie tego faktu przedkladam nastgpuj4ce

dowodv:

MiejscowoSC i data czT4elny podpis lub podpis z piecz4Ik4 imienn4
osoby/os6b upowaZnionych do reprezentowania Wykonawcy



zPtPNnt20l9 Zal4czniknr 4 do SIWZ

LISTA UTWOROW

CzgS( 1. Utwory od 1-35

Hans Zimmer Drink up me Hearties

2 L. v. Beethoven - Dla Elizr,
aJ. L. v. Beethoven - Sonata fortepianowa cis-moll ,.Ksi9zycowa" op. 27 nr 2 cz. I
4 L. v. Beethoven - Kwarlet smyczkowy .,Wielka Fuga" op. 133 - Fuga

5 L. v. Beethoven - Sonata fortepianowa c-moll .PateVczna" op.13 cz.I
6 Ludwig van Beethoven - Sonata c-moll op. 13 cz.I (Patefrczna\

7 Ludwig van Beethoven - Sonata cis-moll op.27 nr 2 cz.I (KsieZvcowa)

8 Ludwig van Beethoven - BagatelaDlaBlizv
9 Ludwig van Beethoven - V Symfonia cz. I - moWw losu

0 F. Schubert, Pstrag

N. Poganiani,24 Kaprys a moll op. I
2 F. Chopin, Etiuda c - moll op.10112
aJ F. Liszt, Paganini Etude S. l6l. no. 3 La Campanella

4 F. Chopin/Bolero Op. 19

5. I. Albeniz/Puefta de sitara tierra

6. L Albeniz. Malagueiia, z Suity Espaiia

7 G. BizetlHab anera z Carmen

8 Earla Brown ..December 1952

9 K. Serocki/A oiacere

20. Kvrie z VIII Mszv

2t. DZwieki perkusyine

22. M. Rimski - Korsakow - 6 wariacii na temat B-A-C-H - nr 4 Nokturn

L-) A. Borodin - Kwintet fortepianowv c-moll cz. I

24 M. Musorsski - Obrazki z wvstawv - Promenada

25 A. Borodin -Knia? Isor - Tarice oolowieckie

26 Artyku lacia na fortepian ie: legato

27 Artykulaci a na fortepianie :staccalo

28. Artvkulacia na lortepianie: poftato

29. Artvkulaci a fl et: frullato

30. Artvkulaci a na skrzvpca ch: pizzicato
a1JI Artvkulacia na skrzvDcach: arco

)L Artvkulacia na skrzvpcach: con lesno
aaJJ. Artykulaci a na skrzypcach, fl aZolety

34. K. Szvmanowski - Mazurek op, 50 nr 1

35.
L. R6zycki - suita Italia op. 50 - cz.Il



CzqS(,2 Utwory od 36-70
36 F. Nowowiejski- II Symfonia organowa- czl. preludio festivo
37. F. Nowowiejski - IX Symfonia organowa_ cz.I Toccata
38 B. Britten Suita na skqypgq l&&pian, op. 6, cz.I (1934-1935)
39. B. Britten Suita na sktrypgqj&rtepian, op.6, cz. V (1934-1935)
40. B. Britten A Charm of Lullabies , op. 41, cz.I (1947)
41. B. Britten, Suita na wiolonczelg, op. 72 nr | (1964)
A'+L- Choral gregoriariski - introit Requiem aeternam
i1+J. Johannes Ockeghem - Requiem - Introitus Requiem aeternam
44. Clemens non Papa - Requiem - communio Lux aeterna

cristobal de Morales -&qqlq- - introitus - introitus Requiem aeternam
46. F. Chopin/Preludium A op. 2817

47 L. Van Beethoven/Menuet G - dur,
48. Jrojak" melodia ludowa

49. C. Saint - Seans/Slofi

50 AidLze chodaczku - melodia ludowa
51 Bosurodzica

52. Wincenty z Kielczy/Gaude Mater Polonia
53. Dowolny przyklad choralu gregoriariskiego

54 Veni Creator Spiritus

55 Aninim - Bosurodzica

56 ,,Chrystus zmartwychwstan j est"

57 Lulai2e Jezuniu

58 Przybie2eli do Betlejem

59. P6jdZmy wszyscy do stajenki

60. Oj maluSki

6t. F. Chopin/Etiuda c moll op. | 0/ l2
62. F. Chop nlZyczenie

63 F. Chop n/Polonez A - dur op. 40/1

64. F. Chopin/Mazurek B dur opJll
65. J. S. Bach/Aria na strunie G

66 Anonim (migdzy II w. p.Chr. a I w.), Skolion Seikilosa

67 Aqido d'Arezzo, Hymn o 5w. Janie Chrzcicielu,,Ut queant laxis,,
68. Richard Wagner - FranzLiszt, Isoldens Liebes-Tod

69. Arnold Schcinberg, Preludium z Suity na fortepian op.25 nr 7

70 G. F. Haendel Oratorium,,Mesiasz"


