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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, zwany dalej 

„Zamawiającym”  zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2013 roku poz. 907 ze zm.) w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż kwota określona  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.  Kod CPV - 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części.  

2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem Wykonawcy do Zespołu Szkół 

Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie w przypadku fabrycznie nowych instrumentów 

muzycznych.  

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie instrumentów na wskazane miejsce, strojenie 

instrumentów po ich wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie 

Zamawiającego.  

4.  Wszystkie instrumenty muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej Specyfikacji.  

Z uwagi na to, że oferowane przez wykonawców instrumenty będą podlegały ocenienie w zakresie 

jakości wymaga się, aby wszystkie oferowane przez wykonawców instrumenty w ramach danej grupy 

były tej samej marki, modelu i typu.  

5.  Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji od 

daty dostawy i sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo–odbiorczego. Wykonawca 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki  

w okresie gwarancyjnym, do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki.  

W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany  

w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy.  

6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

6.1.  w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy,  

6.2.  w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji.  

7.  Oferowane przez Wykonawców instrumenty muzyczne muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać 

zapewniony serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) i pogwarancyjny na terenie kraju (Polska). 

7.1. W przypadku zadań nr 1,2,3,4,5,6 muszą posiadać certyfikat producenta potwierdzający 

wyprodukowanie w 2014  roku.  

8.  W przypadku podania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tj. o parametrach technicznych, 

wykonawczych, artystycznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż podane w opisie 

przedmiotu zamówienia.   
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8.1.  Zamawiający uzna za równoważne pod względem artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym 

instrumenty, które:  

 w przypadku zadania nr 1,2,3  

umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych  

i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych) wynikających z odpowiedniego 

wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:  

a. Brzmienie oraz dynamika w całej skali instrumentu, wyrównanie brzmieniowe prawej i lewej 

strony - zrównoważenie brzmienia - reakcja stroika, dyspozycje regestrowe, 

b. Mechanika - – jej wytrzymałość i niezawodność, lekkość gry, wyrównanie testury prawej i 

lewej strony instrumentu, precyzyjność mechanizmów 

c. Estetyka wykończenia, gabaryty, kształt obudowy, szczelność, waga, komfort ułożenia aparatu 

gry 

d. Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji 

 

 w przypadku zadania nr 4,5,6:  

umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych  

i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych) wynikających z odpowiedniego 

wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:  

e. walory brzmieniowe – co najmniej dobre – czyli jakość dźwięku w całej skali instrumentu,  

f. intonacja,  

g. estetyka wykończenia. 

 

8.2. Zamawiający uzna za równoważne pod względem technicznym i użytkowym instrumenty, które 

posiadają równoważną pod względem technicznym  budowę i wyposażenie jak zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

8.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego instrumenty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

9.  Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań (części).  

 

9.1. Zadanie nr 1 obejmuje dostawę 2 akordeonów spełniających wymagania określone 

poniżej.  

9.1.1. Wymagania dotyczące akordeonów: akordeon guzikowy klasy Pigini Caracter  z 

konwertorem  lub równoważny – 2 szt.  

Opis techniczny: 
 Strój w zakresie: A1 = 440 – 442 Hz 
 Kolor: czarny 
 Certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentu w 2014 roku (wymagany 

przy dostawie instrumentów po podpisaniu umowy). 
 

Manuał dyskantowy: 
 55- 58 dźwięków lub więcej 
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 5 rzędów  
 3 chóry lub więcej 
 7 regestrów lub więcej 
 system B- rosyjski 
 4 kominy lub więcej  

Manuał basowy: 
 120 basów  
 4 chóry lub więcej 
 6 regestrów lub więcej  

Manuał melodyczny: 
 49- 55 dźwięków lub więcej 
 2 chóry lub więcej  
 system B – rosyjski  

Wyposażenie:  
 pasy nośne z pasem poprzecznym 
 pokrowiec 

 
9.1.2.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają instrumenty do 

prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem prezentacji 

instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów z przedmiotem 

zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.   

9.1.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.1.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.  

 

9.2. Zadanie nr 2 obejmuje dostawę 1 akordeonu spełniającego wymagania określone poniżej.  

9.2.1. Wymagania dotyczące akordeonu: akordeon guzikowy klasy 3Acco EG60  lub 

równoważny.– 1 szt.  

Opis techniczny: 
 Strój w zakresie: A1 = 440 – 442 Hz 
 Certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentu w 2014 roku (wymagany 

przy dostawie instrumentów po podpisaniu umowy). 
 

Manuał dyskantowy: 
 37 dźwięków lub więcej 
 5 rzędów  
 2 chóry lub więcej 
 3 regestrów lub więcej 
 system B- rosyjski 

Manuał basowy: 
 60 basów  
 4 chóry 

Wyposażenie:  
 pasy nośne z pasem poprzecznym 
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 pokrowiec 
 

9.2.2.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają instrumenty do 

prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem prezentacji 

instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów z przedmiotem 

zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.   

9.2.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.2.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.  

 

9.3. Zadanie nr 3 obejmuje dostawę 1 akordeonu spełniającego wymagania określone poniżej.  

9.3.1. Wymagania dotyczące akordeonu klawiszowego - akordeon nawisowy  klasy Delicia Junior     
lub równoważny – 1 szt. 
 
 

Opis techniczny: 
 Strój w zakresie: A1 = 440 – 442 Hz 
 Kolor: czarny 
 Certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentu w 2014 roku (wymagany 

przy dostawie instrumentów po podpisaniu umowy). 
 

Manuał dyskantowy: 

 26  dźwięków lub więcej 
 skala: h – c3 
 4 chóry  
 5 regestrów  

Manuał basowy: 

 60 basów  
 4 chóry  
 2 regestry  

Wyposażenie:  

 pasy nośne z pasem poprzecznym 
 pokrowiec 

 
9.3.2.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają instrumenty do 

prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem prezentacji 

instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów z przedmiotem 

zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.   
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9.3.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.3.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.  

9.4. Zadanie nr 4 obejmuje dostawę 1 saksofonu spełniającego wymagania określone poniżej.  

9.4.1. Wymagania dotyczące saksofonu – saksofon barytonowy Buffet seria 400 lub 

równoważny - 1 sztuka  

Opis techniczny:  

-  strój Es 
- złoty lakier 
- ręcznie grawerowana czara głosowa 
- poduszki  z metalowymi rezonatorami 
- wzmocnienie klapy małego palca lewej ręki  
- wzmocniony wspornik czary głosowej 
- przyciski klap z masy perłowej 
- klapy niskiego A i wysokiego fis 
- lekki sztywny futerał 
-     certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentów w 2014 roku 
 
9.4.2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu każdego rodzaju w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają 

instrumenty do prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem 

prezentacji instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów  

z przedmiotem zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.  

9.4.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.4.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.   

 

9.5. Zadanie nr 5 obejmuje dostawę 1 fagotu spełniającego wymagania określone poniżej.  

9.5.1. Wymagania dotyczące fagotu – fagot Arnold&Sons Model 2006R lub równoważny - 1 

sztuka  

Opis techniczny:  

-  model studencki  
- korpus z sezonowanego  drewna jaworowego sycamore maple 
- ręcznie lakierowany 
- 26 posrebrzanych klap, w tym wysokie D 
- klapy trylowe F#G# i E/F# na skrzydle  
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- wszystkie rolki pod prawym kciukiem (Bb, E-plate low F# roller, Ab),  
- dwa esy 
- futerał miękki  
-     certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentów w 2014 roku 
 
9.5.2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu każdego rodzaju w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają 

instrumenty do prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem 

prezentacji instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów  

z przedmiotem zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.  

9.5.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.5.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.   

 

9.6. Zadanie nr 6obejmuje dostawę 1 waltorni  spełniającej wymagania określone poniżej.  

9.6.1. Wymagania dotyczące waltorni – instrument pojedynczy – F-róg John Pocker model 

JP162 lub równoważny - 1 sztuka  

Opis techniczny:  

-  waltornia dziecięca pojedyncza w stroju F 
- instrument lakierowany  
- kranik do wylewania wody 
- regulowany haczyk na mały palec 
- wentyle obrotowe 
- mechanika przegubowa 
- ustnik w komplecie 
- lekki, twardy futerał 
-     certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentów w 2014 roku 
 
9.6.2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca 

zobowiązany jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego 

instrumentu każdego rodzaju w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają 

instrumenty do prezentacji na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem 

prezentacji instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów  

z przedmiotem zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny.  

9.6.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru 

zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty 

prezentowane na etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie 

testował dostarczone instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi. 

9.6.4.  Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało 

otrzymaniem zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.   
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10.  Zamawiający wyznacza Wykonawcom datę prezentacji instrumentów na dzień i godzinę otwarcia 

ofert. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów prezentacji instrumentów. 

Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało otrzymaniem 

zerowej punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.  

11.  Wykonawca może dostarczyć instrumenty odpowiednio wcześniej przed upływem wymaganego 

terminu.  

 

II. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2014  r. 

 

III. Informacje ogólne 

1.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

2.  Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na dowolną ilość 

zadań (części).  

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

5.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

6.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów. 

7.   Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8.   Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

9.   Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest 

zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) 

zamierza powierzyć podwykonawc(y/com) do wykonania. Pozostałe dostawy Wykonawca realizuje 

własnymi siłami. 

10.   Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców) ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.   

11.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67  

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12.  Wadium nie jest wymagane.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:  

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku 

na podstawie analizy treści oświadczenia - rozdz. VI ust. 1 pkt 1.  SIWZ.  

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia.  
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 DOTYCZY ZADANIA NR 1  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych, w tym akordeonów o wartości łącznej 

dostawy minimum 40 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych 

Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory 

zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych,  

w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 40 000,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) – wiedzy i doświadczeniu:  

  
a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 

musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
– w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

 

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 2  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy 

minimum 4 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych 

Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory 

zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów w tym 

akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 4 000,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) – wiedzy i doświadczeniu:  
  
a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 

musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
– w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

 
W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 3  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów  

o wartości łącznej dostawy minimum 3 500,00 zł brutto. W przypadku zamówień 

okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak 

zrealizowany do tej pory zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę 

instrumentów w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 3 500,00 zł brutto. 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) – wiedzy i doświadczeniu:  
  
a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 

musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
– w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

 

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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 DOTYCZY ZADANIA NR 4  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości 

łącznej dostawy minimum 10 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub 

ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej 

pory zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych 

w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum  10 000,00 zł brutto. 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) –  
wiedzy i doświadczeniu:  
  
a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 

musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami –  
w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

 

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 5  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości 

łącznej dostawy minimum 10 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub 

ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej 

pory zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych 

w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum 10 000,00 zł brutto. 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) – wiedzy i doświadczeniu:  
  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 
musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
– w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 6  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku 

świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości 

łącznej dostawy minimum 1 500,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub 

ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej 

pory zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych 

w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum 1 500,00 brutto. 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) – wiedzy i doświadczeniu:  
  
a)  podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów 

musi wynikać, że dostawy zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,  

b)  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
– w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, 
na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.  

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach innych niż PLN według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu 

ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne 

są pod następującym adresem:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia podwykonawców, ani sumowania 

doświadczenia Wykonawcy z podwykonawcą, dopóki zasoby nie są udostępnione przez te podmioty 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

oświadczenia i dokumentów - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ.  

 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ.  

 

2.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia 

 z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.  

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007  

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) składając odrębne oferty  

w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy tymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów  

i oświadczeń - rozdz. VI SIWZ. 

3.  Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.  

4. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.  

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert 

1.  Przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę w języku polskim. Oferta musi zawierać:  

1.1.  Formularz oferty sporządzony wg wzoru załącznika nr 1,  

1.2.  Kalkulację ceny – wg załącznika nr 6  

1.3.  Dokumenty i oświadczenia – rozdz. VI ust. 1 pkt 1) – 2) i ust. 2 pkt 1) – 3).  - wg załączników  nr 

2,3,4,7 

2.  Przygotowana według powyższych wskazówek oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza 

Wykonawca muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań 

cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy.  

W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu – 

rozdz. VI ust. 2 pkt 2) SIWZ, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie 

(pełnomocnictwo).  

3.  Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do 
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jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 

31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07).  

4.  Wykonawcy przygotowując oferty winni zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona 

na życzenie każdego uczestnika postępowania.  

5.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę.  

 

VI. Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.  W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:  

1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  
ust. 1 ustawy – w oryginale według załącznika nr 2 do SIWZ,  

 

2)  wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych dostaw, 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, że dostawy zostały wykonane lub  

są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 3.  

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1. poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

2. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  
o którym mowa w pkt 1. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca w przetargu (niezależnie od charakteru prawnego łączących 

stosunków z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów – wiedzy  

i doświadczeniu, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w oryginale pisemne 

zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji zasobów (wiedzy i doświadczenia), na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy 

Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:   

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 4,  

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
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wykazania podstaw do wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
3)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
 – w oryginale według załącznika nr 7,  

4)  oświadczenia i dokumenty określone w ust. 1.  

5)  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. nr 2013, poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 
w ust.2. pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

7) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) i 2) (także w przypadku, gdy są 

uzupełniane w wyniku wezwania Zamawiającego) składane są w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - z zastrzeżeniem ust 8.  

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub  

te podmioty.  

 
9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:  

9.1.  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9.2.  Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.  

10.3.  Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

9.4.  Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy czym 
wymagane dokumenty wskazane w rozdz. VI. ust. 2 pkt. 2) i 3) SIWZ składa każdy  
z Wykonawców.  

9.5.  Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. ust.1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 1) powinny być złożone 
z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.  

9.6.  Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznany zostanie za spełniony 
przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże wykonanie 
usługi, o której mowa w rozdz. IV. ust. 1 pkt 2), lub warunek zostanie spełniony łącznie. 

 
10).  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp).  

Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania podmiotu trzeciego tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki 

sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia 

są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego 

obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 

dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 

zamówienia (Informator UZP nr 11/2011).  

 
11) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, 

pisemne zobowiązanie winno zawierać informację o sposobie udostępnienia wiedzy  
i doświadczenia, tj. w jakim charakterze podmiot ten będzie uczestniczył w wykonaniu 
zamówienia.  

 
12)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Wykonawca dla zadań na które składa ofertę określi cenę oferty w PLN netto i brutto wyrażoną cyfrowo 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  oraz stawkę podatku VAT w %, oraz dołącza do oferty 

kalkulację ceny zadania/zadań sporządzoną wg zał. nr 6 do SIWZ.  

2.  Cena brutto oferty na każde zadanie musi zawierać wszystkie niezbędne do poniesienia koszty w tym 

koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp.  

3.  Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

5.  Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

6.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 87 ust 2 Prawa 

zamówień publicznych.  

7.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem 

znaczenia tych kryteriów 

1.  Oferty nieodrzucone na poszczególne zadania oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie  

wg poniższych kryteriów.  

 Zadanie nr 1,2,3  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:  
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1)  Cena oferty - 60%  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.  

 

najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych  

Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%  

cena oferty badanej nieodrzuconej  

 

2) Jakość - 40%  

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu  

z przedstawionych instrumentów ocenę w skali 0-20 punktów – ocena dokonywana w pełnych 

punktach  

W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą 

następujące elementy:  

a) Brzmienie  oraz dynamika w całej skali instrumentu, wyrównanie brzmieniowe prawej  
i lewej strony - zrównoważenie brzmienia - reakcja stroika, dyspozycje regestrowe: 0-5 
punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach. 

b) Mechanika  – jej wytrzymałość i niezawodność, lekkość gry, wyrównanie testury prawej 
 i lewej strony instrumentu, precyzyjność mechanizmów: 0-5 punktów – ocena dokonywana 
w pełnych punktach. 

c) Estetyka wykończenia, gabaryty, kształt obudowy, szczelność, waga, komfort ułożenia 
aparatu gry:0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach. 

d) Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji: 0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych 
punktach.  

  

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie 

punkty w skali od 0 do 20 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego 

kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią 

arytmetyczną uzyskanych punktów  przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 20 punktów, 

pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. 

Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku:  

suma punktów oferty badanej  
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%  

maksymalna liczba punktów  
 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy 

punktów za kryterium: cena oferty + jakość.  

 

 Zadanie nr 4,5,6  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:  

1)  Cena oferty - 60%  
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.  

 

najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych  

Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%  

cena oferty badanej nieodrzuconej  

 

2) Jakość - 40%  

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli instrumentowi 

ocenę 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach  

W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą 

następujące elementy:  

e) Walory brzmieniowe: 

 (co najmniej dobre), czyli: jakość dźwięku w całej skali instrumentu: 0–5 punktów - ocena 

dokonywana w pełnych punktach.  

b) Intonacja:  

0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.  

c) Estetyka wykończenia: 

 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.  

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie 

punkty w skali od 0 do 15 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego 

kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią 

arytmetyczną uzyskanych punktów  przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 15 punktów, 

pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. 

Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku:  

suma punktów oferty badanej  
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%  

maksymalna liczba punktów  
 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy 

punktów za kryterium: cena oferty + jakość.  

 

IX. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 

1.  Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy oraz napisem „Odbudowa 

bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie ” - Zadanie(a) nr …………. należy składać w Zespole Szkół 

Muzycznych, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 sekretariat (czynny poniedziałek – piątek 

8:00-15:00) do dnia 03.09.2014 r., godz. 9 30.  

2.  W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać  

w ten sam sposób. 
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Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z nieprawidłowego opisania opakowania. 

3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które 

wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.  

4.  Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź  

w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku 

uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu należy na 

kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz 

nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego  

o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy 

wycofanie. Decyzja o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów,  

ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 w dniu 03.09.2014 r., godz. 945.  

 

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

1.  Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie oraz 

skarga do sądu, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 179 ust. 2 ustawy.  

2.  W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

c)  odrzucenia oferty odwołującego.  

3.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.  

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznego 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, 

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 

sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.  

6.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  
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7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.  

8.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego  

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 

 ust. 2 ustawy.  

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 

1.  Propozycję umowy opracowana wg załącznika Nr 5, podpisaną przez swoich uprawnionych 

przedstawicieli, Zamawiający przedłoży Wykonawcy.  

2. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 

10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.   

3.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.  

 

XIII. Termin związania ofertą 

1.  Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.  

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami, informacja o sposobie porozumienia się 

Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Światłowska –Dyrektor Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4, tel. 14/621 04 08.  

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (art. 38. ust. 1 ustawy). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.  
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4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.  

5.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację 

na stronie internetowej.  

6.  W przypadku dokonywania zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację o zmianach w swojej 

siedzibie i na stronie internetowej.  

7.  Wszelkie wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną (nr faksu Zamawiającego 14/6219243, e-mail:szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl).  

8.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących specyfikacji.  

 

XV. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo 

zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie cywilnym.  

XVI. Załączniki:  

1.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

2.  Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2  

3.  Wykaz dostaw – załącznik nr 3  

4.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4  

5.  Projekt umowy – załącznik nr 5  

6.  Kalkulacja ceny – załącznik nr 6  

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust.2 pkt. 5, albo 

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr 7, 

 

 

 

 

 

Tarnów, 22.08.2014 r.    
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Wzór     Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

….............................................................................................   data ……..………. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(w przypadku konsorcjum podać nazwy i adresy 
 wszystkich członków konsorcjum) 
 
  

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Odbudowa bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie” 

 

 

1.  Zgodnie z załączoną kalkulacją ceny, sporządzoną wg załącznika nr 6 do SIWZ, oferujemy 
wykonanie następujących części zamówienia: 

 

1.1.  Zadanie nr 1 (dostawa wyprodukowanych w 2014 roku  akordeonów) za cenę: 

 Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

1.2. Zadanie nr 2 (dostawa wyprodukowanego w 2014 roku  akordeonu) za cenę: 

Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

1.3. Zadanie nr 3 (dostawa wyprodukowanego w 2014 roku  akordeonu) za cenę: 

Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

1.4. Zadanie nr 4 (dostawa wyprodukowanego w 2014 roku  saksofonu) za cenę: 

Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 
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1.5. Zadanie nr 5 (dostawa wyprodukowanego w 2014 roku  fagotu) za cenę: 

Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

1.6. Zadanie nr 6 (dostawa wyprodukowanej w 2014 roku waltorni) za cenę: 

Netto Brutto Stawka podatku 
VAT 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

2.  Oferujemy dostawę następujących instrumentów muzycznych: 

 

Zadanie nr 1  

Lp. Nazwa instrumentu  
 

Typ/Model  

1. 
Akordeon  guzikowy klasy Pigini 

Caracter z konwertorem  lub 
równoważny 

 
 

…………………………………..…………….. 
 

Zadanie nr 2  

Lp. Nazwa instrumentu  
 

Typ/Model  

1. 
Akordeon  guzikowy klasy 3Acco 

EG60 lub równoważny 

 
 

…………………………………..…………….. 
 

Zadanie nr 3  

Lp. Nazwa instrumentu  
 

Typ/Model  

1. Akordeon  klawiszowy 
 
 

…………………………………..…………….. 
 

Zadanie nr 4  

Lp. Nazwa instrumentu Typ/Model 

 
1. 
 

Saksofon 
 

…………………………………..………………….. 

 

Zadanie nr 5 

Lp. Nazwa instrumentu Typ/Model 

1. Fagot 
 

……………………………………………………... 
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Zadanie nr 6 

Lp. Nazwa instrumentu Typ/Model 

1. Waltornia 
 

……………………………………………………... 

3.Oświadczamy, że: 

a) oferowane przez nas instrumenty spełniają wszystkie wymagania określone  
w opisie technicznym - rozdział I ust. 9 SIWZ1. 

b) część/części zamówienia wykonamy w terminie określonym w rozdziale II SIWZ, 
c) udzielimy .......... miesięcy gwarancji na dostarczone instrumenty  
d) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według 

załączonego projektu, 
e) pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni, 
f) oferowane przez Wykonawców instrumenty muzyczne są fabrycznie nowe  

i posiadają certyfikaty producenta potwierdzające wyprodukowanie instrumentu w 
2014roku, a także zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 
miesiące) i pogwarancyjny na terenie kraju (Polska),  - dotyczy zadania Nr 1,2,3,4,5,6 

g) następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (Wykonawca 
wypełnia – o ile dotyczy): 

Lp. 
Nazwa/opis części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 
  

  

 

 

i) korespondencję należy kierować pod adres: 

Nazwa   

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

E-mail  

 

……………………………………………… 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 

                                                           
1 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego instrumenty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 

 

Wzór 

…………………..…………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa 

bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam/y, że spełniamy warunki realizacji zadania jw. 

dotyczące: 

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 wykonywania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

Wzór 

 

 

……………………………….…………. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Wykaz głównych dostaw 

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

/rozdz. IV ust. 1 pkt 2) 

SIWZ/* 

Wartość 

zamówienia 

/kwota 

brutto w zł/ 

Data wykonania Podmiot, na 

rzecz którego 

dostawy 

zostały 

wykonane 

rozpoczęcie 

(dd/mm/rrrr) 

zakończenie 

(dd/mm/rrrr) 

1.      

2.      

3.      

 

 

…..…………………...…………………………… 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 

 

Uwaga: 

*Należy wykazać:  

 DOTYCZY ZADANIA NR 1  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych, w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 

40 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory zakres zamówienia musi 
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obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych, w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 40 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga załączenia 

dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 2  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 4 000,00zł 

brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory zakres zamówienia musi obejmować 

minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 4 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 3  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów  

o wartości łącznej dostawy minimum 3 500,00  zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany 

do tej pory zakres zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów w tym akordeonów o wartości łącznej dostawy minimum 3 500,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 4  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy 

minimum 10 000,00 zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory zakres 

zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum  10 000,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 5  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy 

minimum 10 000,00 zł zł brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory zakres 

zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum 10 000,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 DOTYCZY ZADANIA NR 6  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń ciągłych – realizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy 

minimum 1 500,00 zł  brutto. W przypadku zamówień okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza zamówienia w trakcie realizacji, jednak zrealizowany do tej pory zakres 

zamówienia musi obejmować minimum 1 dostawę instrumentów muzycznych w tym instrumentów dętych o wartości łącznej dostawy minimum 1 500,00 zł brutto. Zamawiający 

wymaga załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
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Załącznik nr 4 
................................................................ 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na 

„Odbudowa bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)*. 

 
 
 

........................................................................... 
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
 

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 

zapłaty kary umownej wyniosły nie mniej niż 5 % realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania 

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego 

, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.  769) - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=2821#P2821A10
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=2821#P2821A11
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=805#P805A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=2821#P2821A10
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-10-2013&qplikid=2821#P2821A11
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Załącznik nr 5 
PROJEKT 

UMOWA Nr .... /2014 
 

Na dostawę instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych 
im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie w ramach przetargu nieograniczonego pod nazwą 

„Odbudowa bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie” 
 

Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego (zwana dalej „Umowa”) zostaje zawarta 
w dniu.............. .2014 r.  
pomiędzy:  
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, 
NIP: 873 17 29 116 zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  
1. ……………………………………………….  
2. ………………………………………………... 
a  
Nazwa: …………………………………………………………………………. 

Adres:  ………………………………………………………………………….  

NIP:  …………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez:  
1. …………………………………………………  
2. .………………………………………………… 
 
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:  
 

§1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na własny koszt do siedziby Zamawiającego 
i przeniesienie na Zamawiającego prawa własności niżej wymienionych instrumentów muzycznych 
zgodnie z ofertą przetargową i zakresem określonym w SIWZ. 

Lp. Nazwa Opis ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
zamówieni

a brutto 

1.      

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

Razem    ………… ……… ………… 
 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne określone w zadaniu nr 
............. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ................... 
2014 r. - do Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie.  
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§ 2. 

1. Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne wraz z dokumentem sprzedaży do siedziby 
Zamawiającego w terminie do dnia ..............................  

2. W dniu dostawy strony dokonają odbioru instrumentów i potwierdzą to protokołem odbioru.  
 

§ 3. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę:.................. zł brutto. 

(słownie:..............................................................................................), w tym: kwota netto w wysokości ........... zł 
oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości ............ zł.  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt dostawy instrumentów wraz z kosztami 
wniesienia instrumentów, opakowania, ubezpieczenia oraz transportu do siedziby 
Zamawiającego oraz wszystkie niezbędne do poniesienia koszty w celu zrealizowania 
zamówienia.  

3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy 
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz dokumentu 
potwierdzającego realizowanie dostawy (protokół odbioru).  

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po 
sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.  

5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - dokonywać bez pisemnej zgody 

zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób 
trzecich.  

 
§ 4. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3. 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty wynagrodzenia 
określonego w § 3 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za 
każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostawie instrumentu zastrzega sobie prawo do 
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia kar uzupełniających na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym.  

 
§5. 

 
1.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24-miesięcznego okresu 

gwarancji na piśmie (według warunków gwarancji podanych w załączniku do oferty), licząc od 
daty dostawy i sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo–odbiorczego. Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki w 
okresie gwarancyjnym, do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 
usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż 
proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  
w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy, 
w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji. 

3.Wykonawca dostarczy wraz z instrumentami karty gwarancyjne, w których określone będą 
uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji oraz 
certyfikaty wymagane przez Zamawiającego 

 
 

§6. 
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  
 

§ 8. 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 9. 
Integralna część niniejszej umowy stanowią:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………  
 

§ 10. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 6 
................................................................ 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Kalkulacja ceny instrumentów  

 
Zadanie nr 1  

Lp. Nazwa i typ/model  
Ilość 
Szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. 
Akordeon  guzikowy klasy Pigini 

Caracter z konwertorem  lub 
równoważny 

 
2 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 1) 
 
…………. 

Zadanie nr 2  

Lp. Nazwa i typ/model  
Ilość 
Szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. 
Akordeon  guzikowy klasy 3Acco 

EG60 lub równoważny 

 
1 
 
 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 2) 
 
…………. 

Zadanie nr 3 

Lp. Nazwa i typ/model instrumentu 
Ilość 
szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto  

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Łączna 
Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. Akordeon  klawiszowy 1 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
………… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 3) 
 
…………. 

Zadanie nr 4 

Lp. Nazwa i typ/model instrumentu 
Ilość 
szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. Saksofon 1 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
………… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 4) 
 
…………. 
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Zadanie nr 5 

Lp. Nazwa i typ/model  
Ilość 
Szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. Fagot 
 

1 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 5) 
 
…………. 

Zadanie nr 6 

Lp. Nazwa i typ/model  
Ilość 
Szt. 

Cena 
jednost

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednost

kowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. Waltornia 
 

1 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 6) 
 
…………. 

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

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

…………………..……………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo 

informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa bazy instrumentalnej 

ZSM w Tarnowie”na które składam ofertę, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):  

1. Przedkładam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej2 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                                      

(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

 

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

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

 

2. Informuję, że nie należymy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

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

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy 

                                                           
2
  Przez grupę kapitałową -według ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
UWAGI:  

1.Lista ma zwierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej sporządza listę oraz składa podpis pod listą (punkt 1 załącznika). 

3.Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy  kapitałowej  pod informacją, że nie należy do grupy kapitałowej składa podpis (punkt  2 załącznika). 


