Ogłoszenie nr 629944-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia: Dostawa instrumentów muzycznych do
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, krajowy numer
identyfikacyjny 28052500000, ul. ul. Noniewicza 83 , 16400 Suwałki, woj. podlaskie,
państwo Polska, tel. 875 664 735, e-mail psmsuwalki@neostrada.pl, faks 875 664 735.
Adres strony internetowej (URL): www.psmsuwalki.pl
Adres profilu nabywcy:
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Szkoła artystyczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.psmsuwalki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.psmsuwalki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie w formie papierowej
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 16-400 Suwałki ul. Nonieiwucza 83
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów
muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących
instrumentów muzycznych. 1) Akordeony guzikowe czarne sztuk 3 – system B (rosyjski) –
część 1. 2) Flety poprzeczne z zakręconą główką dla małych dzieci sztuk 5 – część 2. 3)
Klarnety studenckie E13 - 4 sztuki i klarnety RC - 2 sztuki – część 3. 4) Trąbki – trąbki
piccolo w stroju B/A – 2 komplety, trąbka w stroju B – 2 komplety – część 4. 5) Pianino
akustyczne klasyczne wykonane w technologii tradycyjnej – 5 sztuk podnóżek z pedałami dla
dzieci – 5 sztuk – część 5. 6) Organy elektroniczne 1 sztuka – część 6. 7) Wiolonczele
manufakturowe – 5 sztuk, wiolonczele fabryczne – 3 sztuki, akcesoria wiolonczelowe –
futerały, smyczki – część 7. 2. Instrumenty będące przedmiotem dostawy muszą być nowe
oraz muszą posiadać wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające do
używania, a także muszą spełniać wszystkie parametry wyszczególnione w zapytaniu. 3.
Instrumenty należy dostarczyć do Zamawiającego wraz z ofertą w dniu składania ofert –
instrumenty będą podlegały ocenie w zakresie jakości. Instrumenty, które nie zostaną
wybrane należy odebrać od Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Cena wskazana przez
Wykonawcę musi zawierać także koszt dostawy do Zamawiającego. 6. Minimalny okres
gwarancji wynosi 24 miesiące.
II.5) Główny kod CPV: 37310000-4
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Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ (Wzór
Formularza Ofertowego) wraz z formularzem cenowym podając markę, model i typ
instrumentu oraz cenę jednostkową.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
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Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
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przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Jakość 60,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie terminu
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wykonania w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawierania oraz w
zakresie zwiększenia ilości instrumentów po cenie jednostkowej podanej w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Akordeony guzikowe czarne system rosyjski (B)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Akordeon guzikowy czarny 1 sztuka System MM - B rosyjski Serwis w Polsce
Wyposażenie - futerał miękki z usztywnieniem, na plecy Paski nośne i poprzeczne Strojenie
A1 = 442 Hz Wymiary obudowy Wysokość do 450 mm Waga – do 13 Kg włącznie Manuał
dyskantowy - system – B - znaczone guziki – C, F - ilość rzędów – 5 - ilość chórów – 4 - ilość
kominów – min 5 Manuał melodyczny - converter - system rosyjski - ilość rzędów – 4 oznaczone guziki – C,F Manuał basowy - ilość rzędów – 6 - ilość guzików – 120 Akordeon
guzikowy czarny 2 sztuki System MM - B rosyjski Serwis w Polsce Wyposażenie - futerał
miękki z usztywnieniem, na plecy, Paski nośne i poprzeczne Strojenie A1 = 442 Hz Wymiary
obudowy Wysokość do 410 mm, Waga – do 11 kg włącznie Manuał dyskantowy - system – B
- znaczone guziki – C, F - ilość rzędów – 5 - ilość chórów – 3 - ilość kominów min – 3
Manuał melodyczny - converter - system rosyjski - ilość rzędów – 4 - oznaczone guziki – C,F
9

Manuał basowy - ilość rzędów – 6 - ilość guzików – 108
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: 5 szt. fletów poprzecznych z zakręconą główką dla małych dzieci.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:- model podstawowy , zamknięte klapy, wysunięte G ( G offset ), wykonany z
wytrzymałego stopu niklu i srebra z posrebrzanym wykończeniem. - zakrzywiona głowa
pozwalająca na łatwe wydobycie dźwięku. - dostosowany dla dzieci uproszczony mechanizm.
- skala od d1 (nie posiada stopki). - nie posiada „podpórki” pod kciuk prawej ręki. zamontowane na klapach dodatkowe przyciski ułatwiające małym dzieciom prawidłowe
ułożenie palców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
Klarnet studencki E13 lub równoważny oraz Klarnet model RC lub
Część
3 Nazwa:
równoważny
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:EC 13 lub równoważny 4 szt. - instrumenty o następujących parametrach:
Wysokiej jakości model studencki Strój B Instrument wyprodukowany w Europie Korpus
drewniany 17 klap Poduszki skórzane Mechanika posrebrzana Podpórka pod kciuk z możliwą
regulacją Komplet akcesoriów w zestawie Futerał w formie plecaka Model RC lub
równoważny 2 szt. - instrumenty o następujących parametrach: Wysokiej jakości model
profesjonalny Strój B Instrument wyprodukowany w Europie Korpus drewniany 17 klap
Mechanika posrebrzana Oklapowanie ergonomiczne Podpórka pod kciuk z możliwą regulacją
Komplet akcesoriów w zestawie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: TRĄBKA PICCOLO B/A (2 komplety), TRĄBKA B (2 KOMPLETY)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:SPECYFIKACJA INSTRUMENTU: TRĄBKA PICCOLO B/A (2 komplety)
Trąbka piccolo w stroju B/A , posrebrzana (silver-plated) 4 monelowe wentyle tłokowe
(perinet) 2 wymienne rurki ustnikowe do zmiany stroju B/A z wejściem na ustnik trąbkowy 2
klapy wodne (waterkeys) ustnik twardy futerał SPECYFIKACJA INSTRUMENTU:
TRĄBKA B (2 KOMPLETY) Trąbka w stroju B, posrebrzana (silver-plated) rozmiar ML
(min. 11,65 mm) roztrąb z mosiądzu o średnicy min. 122,24 mm wzmocniona drutem
krawędź roztrąbu rurka ustnikowa ze „złotego mosiądzu” siodełko (pierścień) pod kciuk na
krągliku 1 tłoczka pierścień na palec na krągliku 3 tłoczka (z możliwością regulacji) 3 tłoczki
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ze stali szlachetnej lub monelowe 2 klapy wodne (2 waterkeys) ustnik twardy futerał
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Pianino wysokie akustyczne klasyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Pianino akustyczne klasyczne wykonane w technologii tradycyjnej do
profesjonalnych zastosowań - szt. 5 ; podnóżek z pedałami dla dzieci – 5 szt. 1) wykończenia
miedziane lub chromowane; 2) kolor wykończenia: 3 kolory do wyboru, wykończenie
matowe; 3) wysokość od 121 cm do 135 cm, szerokość 152 cm do 155 cm, waga od 220 kg
do 245 kg; 4) 5 belek szkieletowych; 5) rama żeliwna odlewana próżniowo z żeliwa szarego,
lakierowana; 6) strojnica wykonana z twardego drewna, klejona krzyżowo klejem
wodoodpornym, zapewnia precyzję strojenia, płynność regulacji, stabilność stroju i odporność
na zmiany wilgotności; 7) płyta rezonansowa z litego wysokogatunkowego świerku o
wyrównanym układzie słojów rocznych i zróżnicowanej grubości, laminowana cienkimi
okleinami od dołu i góry; 8) ożebrowanie z wyselekcjonowanego litego świerku
wysokogórskiego, przyklejone do uwypuklonej płyty rezonansowej klejem wodoodpornym;
9) mostek basowy z litego twardego drewna (buk, klon) z nakładką z warstw laminatu z
twardego drewna, połączony z płytą rezonansową klejem, kołkami i wkrętami; 10) mostek
wiolinowy z krzyżowo ułożonych warstw twardego drewna, nawiercany i karbowany ręcznie
dla precyzyjnego ułożenia strun, grafitowany; 11) mechanizm bez elementów z tworzywa
sztucznego, wykonany z odmiany buka odpornej na odkształcenia; 12) struny z drutu, basowe
nawijane ręcznie, nawój miedziany; 13) kołki stroikowe z hartowanej, nierdzewnej stali,
niklowane o drobnym zwoju; 14) młotki z rdzeniem z grabu, klonu, filc młotków z wełny
wysokiej jakości zabezpieczony przed wilgocią i szkodnikami, formowany na zimno, filc
podkładowy; 15) trzonki młotków brzozowe dopasowywane akustycznie do przypisanych im
wysokości dźwięków; 16) tłumiki z główką z twardego litego drewna i filcem tłumikowym z
wysokiej jakości naturalnej wełny, najwyższe dźwięki bez tłumików; 17) klawisze w całości
wykonane z litego wysokogatunkowego drewna świerkowego, indywidualnie wyważane; 18)
3 pedały mosiężne polerowne (środkowy: moderator); 19) obudowa na czterech mosiężnych
rolkach; 20) instrument jest objęty 5-letnią gwarancją producenta. Podnóżek z pedałami dla
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dzieci 1) płynna regulacja wysokości i pedałów; 2) zakres wysokości od 14 do 20 cm; 3)
uniwersalna konstrukcja pasująca do większości pianin i fortepianów; 4) bezpieczne
użytkowanie – brak ingerencji w instrument; 5) wysoka jakość i solidne wykonanie –
kolorystyka: czarny połysk; adapter pedałów pianina, system wysokich pedałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: Organy elektroniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Dane techniczne: 4 x 28 głosów w intonacjach romantycznej, symfonicznej,
barokowej i historycznej 2 pięciooktawowe ( C – c’’’’) manuały 30 tonowy, prosty pedał C –
f’ Łączniki manuałów i pedału tremolo dla manuałów I oraz II 3 wzmacniacze 5 głośników w
systemie 2.1 Głosy pryncypałowe i językowe rozdzielone stronami C - Cis Chorus Pogłos
stereo ( ASR-12 ) z płynną regulacją natężenia Transpozer Dostrajanie precyzyjne. Stałe
kombinacje: PP-P-MF-F-FF-T-PL ( programowalne ). RO kasacja głosów języczkowych 0
powrót/reset Pedał głośności Podłączenia: Słuchawkowe MIDI ( IN, MOD,SEQ ) Liniowe
wyjście ( stereo ) Liniowe wejście ( stereo ) Wymiary: Wysokość z pulpitem 136 cm
Szerokość 130 cm Głębokość z pedałem 97 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wiolonczele manufakturowe ½ - 1 sztuka, wiolonczele manufakturowe ¾
Część
7 Nazwa: lub 7/8 - 4 sztuki, wiolonczele fabryczne ½ - 3 sztuki oraz akcesoria
nr:
wiolonczelowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Wiolonczele manufakturowe ½ - 1 sztuka Wiolonczela ½ Instrument
mistrzowski; wykonany zgodnie ze sztuką lutniczą robiony ręcznie przez artystę lutnika
według sztuki lutniczej i przez niego sygnowany na wklejce wewnętrznej. Wykonany z
drewna wysezonowanego, suszonego naturalnie, wysokiej jakości (świerk, jawor) Akcesoria heban. Wysokiej klasy struny, podstawek. Szlachetnie brzmiący o nośnym dźwięku i
wyrównanej barwie. Wygodny do gry. Smyczek brazylijski z hebanową żabką
wyprofilowany, ośmiokątny lub okrągły z naturalnym białym włosiem. Pokrowiec
wodoodporny, ocieplający, chroniący instrument przed uszkodzeniem; z kieszenią na nuty.
Materiał nierwący się, gruby (grubość pianki minimum 20mm). Wiolonczele manufakturowe
¾ lub 7/8 - 4 sztuki Wiolonczela ¾, 7/8, Instrument manufakturowy Wykonany z drewna
wysezonowanego, Garnitur (kołki, podstrunnica)- heban; płyta wierzchnia- świerk, płyta
spodnia - jawor. Dobrej klasy podstawek i strunnik; Struny A i D stalowy rdzeń chromowana
owijka, struny C i G wolframowe. Szlachetnie brzmiący o nośnym dźwięku i wyrównanej
barwie. Wygodny do gry. Smyczek wiolonczelowy fernambukowy lub brazylijski z
hebanową żabką wyprofilowany, ośmiokątny z naturalnym białym włosiem. Pokrowiec:
wodoodporny, ocieplający, chroniący instrument przed uszkodzeniem; z kieszenią na nuty.
Materiał nierwący się, gruby (grubość pianki minimum 20mm). Wiolonczele fabryczne ½ - 3
sztuki Wiolonczela ½ fabryczna górna płyta lite drewno; podstrunnica, kołki – heban, dobre
struny uczniowskie, Smyczek wyprofilowany, z naturalnym włosiem, z hebanową żabką
Pokrowiec wodoodporny ocieplający, chroniący instrument przed uszkodzeniem; z kieszenią
na nuty. Materiał nierwący się, gruby (grubość pianki minimum 20mm) Instrument
przygotowany do gry przez lutnika. Akcesoria wiolonczelowe Pokrowce lub futerał 4/4 -2
sztuki. Pokrowiec /futerał 4/4 wodoodporny ocieplający, chroniący instrument przed
uszkodzeniem; z kieszenią na nuty. Materiał nierwący się, gruby (grubość pianki minimum
20mm) Antypoślizgowe szelki z metalowymi sprzączkami. Smyczki wiolonczelowe ¾ 1
sztuka, 4/4 1 sztuka. Smyczek fernambukowy lub brazylijski z hebanową żabką
wyprofilowany, ośmiokątny lub okrągły z naturalnym białym włosiem.; (4/4:waga ok.0,83g.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
40,00
Jakość
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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