Załącznik Nr 1
Nr sprawy : 1/2017
Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5 18-200 Wysokie Mazowieckie

Formularz ofertowo - cenowy
Nazwa i adres Wykonawcy:
Nr telefonu:

....................................................................................................................................................

Nr faxu:

..................................................................................

Adres e-mail:

..................................................................................

NIP:

..................................................................................

REGON:

..................................................................................

..................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia pn.: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych.
lp.
1
2
3

opis
fortepian z ławą
saksofon altowy
trąbka B

ilość
1
1
4

cena brutto

wartość brutto

Uwaga: Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: ewentualne cło, koszty odpowiedniego
opakowania i ubezpieczenia instrumentu muzycznego w czasie dostawy do siedziby, koszty transportu, dostawy i wniesienia
instrumentu do siedziby Zamawiającego, łącznie z wszystkimi ewentualnymi kosztami udzielenia gwarancji na instrument,
zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu oraz realizacji serwisu.

Oferuje/my wykonanie zamówienia zgodnie za cenę: netto ............................................................................................................... zł.
(słownie złotych: ………………………….............................................................................................................................................................................. )
podatek VAT ............................ %

………………………………………………………………………………………..………......................……….

zł.

(słownie złotych: …………………………............................................................................................................................................................................. )
brutto: .....……….................................................................................................................................................................................................................……..zł.
(słownie złotych: …………………………........................................................................................................................................................................... )
...................................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta)
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Załącznik nr 2
Nr sprawy: 1/2017
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................
Adres wykonawcy

...................................................................................................................................

Miejscowość

................................................

Data ...............................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu:
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych.

określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................................................................
(Pieczęć i podpis wykonawcy)

2

Załącznik nr 3
Nr sprawy: 1/2017
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................
Adres wykonawcy

......................................................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data ..........................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa
instrumentów muzycznych.
oświadczam/y, że - nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam/y wszelkie dokumenty i
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
Nr sprawy : 1/2017
UMOWA NR ………….
zawarta w dniu ............................. w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy:
Zamawiającym :
Gminą Miejską w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722 159 74 83
zwaną dalej „Zamawiającym”
Odbiorca :
Miejskie Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowany przez Dyrektora Szkoły p. Jarosława
Jankowskiego:
a .......................................................................................................................................
NIP : …………….……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………
§ 1.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych.
§ 2.
1.

2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych wraz z
akcesoriami i futerałami:
1) 1 sztuka – Saksofon altowy Yamaha YAS-280 lub równoważny wraz z futerałem, ustnikiem,
zestawem stroików i lirką, o opisie w Załączniku nr 5,
2) 4 sztuki – Trąbka B Yamaha YTR-2330 lub równoważny wraz z futerałem, ustnikiem, zestawem
stroików i lirką o opisie w Załączniku nr 5,
3) 1 sztuka - Fortepian z ławą, o opisie w Załączniku nr 5,
wraz z wszelkimi kosztami i innymi warunkami w tym m.in.:
a) ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,
b) udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar, w okresie gwarancji
wykonanie napraw przedmiotu w przypadku wystąpienia usterki w terminie nie dłuższym niż
28 dni od daty zgłoszenia a w przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni
od dnia zgłoszenia, dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż
dostarczony przedmiot albo do wymiany na nowy.
c) napraw gwarancyjnych wykonywanych bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta
punktach serwisowych,
d) ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów umożliwienie wyboru
instrumentu z podanej w opisie przedmiotu zamówienia minimalnej ilości tego samego
rodzaju instrumentu,
e) pokrycie wszelkie kosztów związanych z badaniem instrumentu muzycznego przez
przedstawicieli Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby
Zamawiającego,
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń
dydaktycznych w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
Dostawy muszą obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ) w pełnym podanym zakresie.
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4.

Parametry sprzętu nie mogą być niższe niż określone przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ).

§ 3.
1. Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do
użytkowania, po dokonaniu odbioru.
2. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie
wymagane
prawem
aktualne
atesty,
deklaracje
i
certyfikaty na
bezpieczeństwo
i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm oraz niezbędne instrukcje.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy instrumentów co najmniej 2 dni robocze
przed planowanym terminem dostawy.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) sprawdzenia faktury wystawionej przez Wykonawcę i wypłacenia Wykonawcy należnego mu
wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie,
2) dokonania odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia
§6
Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również:
1) dostarczenie przedmiotu zamówienia do umówionego miejsca dostawy – Miejski Zespół Szkół w
Wysokiem Mazowieckiem,
2) załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia,
3) ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,
4) zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar,
5) wniesienie zamówionych sprzętów do pomieszczeń, które wskaże Zamawiający.
§ 7.
Integralną część umowy stanowią:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 28.03. 2017 r. wraz z załącznikami.
2. Oferta przetargowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
§8
1) Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy będzie: ..........................................................
2) Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego będzie: Jarosław Jankowski
§ 9.
Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie: bezpośrednio po podpisaniu umowy,
2) Zakończenie: 28.04. 2017 r.
§ 10.
Wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi:
-

netto
VAT
brutto

......................... zł
......................... zł
......................... zł
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(słownie brutto: ................................................................................... zł)
§ 11.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy podana w § 10 umowy odnosi się ściśle do
złożonej oferty.
§ 12.
Fakturowanie:
Warunki finansowe rozliczeń:
1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu
zamówienia,
2) Umowa rozliczona będzie 1 fakturą, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
oryginału prawidłowo wystawionej faktury
3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania
umowy.
§ 13.
Odbiór zadania:
1) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym, co najmniej dwudniowym
powiadomieniu Zamawiającego.
2) Odbioru przedmiotu umowy dokonają komisyjnie osoby wyznaczone przez Zamawiającego na
podstawie wyboru instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentu. Wybór dokonany zostanie przez przedstawicieli
Zamawiającego. Z powyższego wyboru sporządzony zostanie protokół.
3) W przypadku dostawy niekompletnego doposażenia, Zamawiający jest uprawniony do odmowy
odbioru przedmiotu zamówienia niezależnie od ilości i rodzaju braków.
4) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia lub niezgodności z opisem przedmiotu
zamówienia określonego w zał. nr 5 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w
ciągu 7 dni roboczych nowej partii przedmiotu umowy lub jej części pozbawionej wad i spełniającej
parametry określone w zał. nr 5 do SIWZ na własny koszt i odpowiedzialność. Po dostarczeniu
pozbawionej wad nowej partii przedmiotu umowy lub jej części strony sporządzą protokół zdawczo
– odbiorczy.
§ 14.
Kary umowne :
1) W przypadku odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia zapłaci odszkodowanie drugiej
stronie w wysokości 10 % ceny umownej netto /od wartości całego zadania/ podanej w § 10 umowy.
2) W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0.02 % ceny umownej netto za całość przedmiotu
dostawy podanej w § 10 za każdy dzień opóźnienia.
3) Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02 % za każdy dzień
opóźnienia licząc od ceny umownej netto całości kosztów podanych w § 10 w przypadku nie
usunięcia i uzupełnienia braków w terminie określonym w protokole odbioru końcowego. Czasokres
opóźnienia liczony będzie od terminu usunięcia i uzupełnienia braków podanego w protokole
odbioru końcowego, a faktyczną datą usunięcia i uzupełnienia braków potwierdzoną na piśmie przez
Zamawiającego.
4) Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.
§ 15
1) Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
2) W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
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zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.
3) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub
zaniechanie.
§ 16.
Rękojmie i gwarancje:
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres ….. pełnych miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego, na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym. /Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, jednak w
przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony towar na okres dłuższy niż
24 miesiące, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona, tj.
wydłużona na okres udzielonej gwarancji jakości, na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy, licząc od
dnia odebrania przez Zamawiającego dostarczonego towaru, co zostanie poświadczone podpisaniem
(bez uwag) protokołu odbioru instrumentów.
2) Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. miesięcy gwarancji jakości na dostarczony
towar, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru instrumentów. W okresie gwarancji
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku
wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty
zgłoszenia. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od dnia zgłoszenia,
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie
niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy.
3) Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez
producenta punktach serwisowych.
4) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie wyznaczając termin ich usunięcia.
5) Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
§ 17.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy: Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 19.
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.
§ 20.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

....................................................

WYKONAWCA:
………………………………….

7

Załącznik nr 5
Nr sprawy : 1/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
“ Zakup i dostawa instrumentów muzycznych.
1)











YAMAHA YAS-280
Saksofon altowy w stroju Eb
Korpus i fajka oraz klapy – wykonane z żółtego mosiądzu
Wykończenie – złoty lakier
Klapy:
wysokie F#, przednie F
Śruby - zwężane, nylonowe
Regulowana podpórka kciuka
Ustnik z tworzywa ABS – 4C lub równoważny
Waga – 2,3 kg
Sztywny futerał z możliwością noszenia na plecach w komplecie
Lirka wykonana z metalu

2)










YAMAHA YTR-2330
Trąbka w stroju Bb
Roztrąb: Dwuczęściowy z żółtego mosiądzu: 123 mm
Menzura ML: 11.65 mm
Monelowe tłoki
Wykończenie - złoty lakier
Pierścień na 3 wentylu i podpórka na 1 wentylu
Ustnik TR11B4
Futerał w komplecie
Lirka wykonana z metalu

3)
•
•
•

Yamaha GC1 lub równoważny spełniający poniższe parametry techniczne:
88 klawiszy
3 pedały ( środkowy pedał: sostenuto)
Płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system
wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach
dynamicznych
Rama wykonana z żeliwa szarego, metodą zapewniającą zwiększoną twardość w części
kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej
Elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna
Stół klawiaturowy wykonany ze świerku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia
mechanizmu
Rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku
Kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny
Popychacze klonowe lub grabowe
Belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości min. 35 mm, wysokości
min. 100mm rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu

•
•
•
•
•
•
•
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• Struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
• Belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą,
top z twardego klonu lub buku
• Białe klawisze pokryte wysokiej jakości tworzywem akrylowym
• Czarne klawisze wykończone wysokiej jakości tworzywem fenolowym
• Młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju
• Belki mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu
• Mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym
opadnięciem na ręce pianisty
• Pedały wykonane z odlewu mosiężnego
• Min. 4 możliwości ustawienia pulpitu
• Min. 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
• Dodatkowy metalowy wspornik pokrywy
• Zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
• Wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową
• Kolor czarny, polerowany na wysoki połysk
• Długość od 155 do 161 cm
• Szerokość od 146 do151 cm
• Wysokość od 99 do 101 cm
• Waga od 267 do 293 kg
• Ława do fortepianu
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Załącznik nr 6
Nr sprawy: 1/2017
Wykaz wykonanych dostaw
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
Na inwestycję pn. :
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych.
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi :
Lp.

Przedmiot wykonanej usługi
(należy określić w sposób
umożliwiający ocenę spełnienia
warunku)

Wartość
usług
w PLN
(z VAT)

Termin wykonania
usług

Odbiorca /Inwestor

1
2
3
…
W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane/są wykonywane
należycie.

………………………………………………
(data i czytelny podpis wykonawcy)
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