Nr sprawy : 1/2017

Wysokie Mazowieckie, dnia 28.03.2017 r.

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zapraszam do złożenia ofert poniżej 30 000 EURO
na :
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych
1. Zamawiający :
Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP : 722 159 74 83
Odbierający :
Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Osoby upoważnione do kontaktu :
Jarosław Jankowski- Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 26 57, od poniedziałku do piątku w godzinach : 800 – 1400
3. Opis przedmiotu zamówienia :
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych z
futerałami i niezbędnymi akcesoriami, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte
w załączniku nr 6 do przedmiotowej specyfikacji, do Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
2. Ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,
3. Minimum 24-miesięczna gwarancja jakości na dostarczony towar. Wszystkie naprawy
gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta
punktach serwisowych,
4. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca umożliwił wybór instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentów. Wybór dokonany zostanie
przez przedstawicieli Zamawiającego,
5. Wszelkie koszty związane z badaniem instrumentu muzycznego przez przedstawiciela
Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego, rozładunku
i załadunku, wniesienia instrumentów do pomieszczeń które wskaże Zamawiający, ponosi
Wykonawca.
6. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i
jakości dźwięku dostarczonych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów przy
niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi przedmiotu zamówienia,
7. Warunki finansowe rozliczeń :

1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru
przedmiotu zamówienia,
2. Płatne 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.
8. Zamawiający nie dzieli zamówienia na osobne części. Wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi na podstawie objęcia wszystkich elementów zamówienia :
1. 1 sztuka – fortepian ze stołkiem, o opisie w załączniku Nr 5,
2. 1 sztuka – saksofon altowy lub równoważny wraz z futerałem, ustnikiem, zestawem
stroików i lirką, o opisie w załączniku Nr 5,
3. 4 sztuki – trąbka lub równoważny wraz z futerałem, ustnikiem, zestawem stroików i lirką, o
opisie w załączniku Nr 5,
Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań
Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączone, lub też określone jest
pochodzenie instrumentu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 PZP).
Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna
taki oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym,
wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego
w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem :
1. Artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie
tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów
muzycznych.
2. Technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który
posiada równoważną pod względem technicznym budowę, wyposażenie i zastosowane
materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarty w opisie zamówienia instrument.
3. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do
opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z
wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.
Termin składania ofert : do 04.04.2017 r., do godziny 1200, na adres :
Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
sekretariat Miejskiego Zespołu Szkół
Z dopiskiem na kopercie :
„Zakup i dostawa instrumentów muzycznych”
Nie otwierać przed 04.04.2017 r., godz. 1215
Otwarcie ofert 04.04.2017 r., godz. 1215
4. Wymagania stawiane wykonawcy :
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność ze szczegółowymi i jakościowymi
opisami dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania podmiotu zamówienia.
6. Do zakresu obowiązków dostawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić
będzie również :
- dostarczenie przedmiotu zamówienia do umówionego miejsca dostawy,
- załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia,
- ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,
- zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar.
5. Zamówienie uzupełniające :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Wymagania dotyczące gwarancji :
1. Okres gwarancji jakości na dostarczony towar wynosi w zależności od udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy, od dnia odebrania
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez
uwag) protokołu odbioru instrumentów.
2. 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 nie dłuższy niż 48 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego
dostarczonego towaru, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru
instrumentów.
7. Wymagany termin wykonania zamówienia :
Termin rozpoczęcia : bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia : do 28.04.2017 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków :
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące :
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia tego
warunku, Zamawiający będzie wymagał poniżej wymienionych dokumentów :
- oświadczenia o kwalifikacjach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,
stanowiące załącznik Nr 2,
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne
doświadczenie, tj. :
- wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywania, co najmniej 2 głównych dostaw o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia, o wartości dostawy min. 40 000,00 zł netto każda, wykonanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; załącznik Nr 6.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, stanowiącego załącznik Nr 2.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik Nr 2.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 8 7 ust. 2 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy.
9. Oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
A.1. Formularz ofertowo-cenowy
A.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2),
A.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(zał. 3),
A.4. Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę (zał. 4),
A.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5),
A.6. Wykaz wykonanych dostaw (zał. 6), - (warunek opisany w podrozdziale 8 pkt 2) wraz z
poświadczeniami potwierdzającymi, że zrealizowane dostawy zostały wykonane lub (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) są wykonywane w sposób należyty. Jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
ww. poświadczeń, w ich miejsce Wykonawca może przedłożyć stosowne oświadczenie.
10, Kryteria oceny oferty :
100 % cena
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty :
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół
Jarosław Jankowski

