Katowice, dn. 12.08.2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

dla projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w
mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty
kulturalnej” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe nr 2/2016: Usługa przygotowania kompletnych dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego, którego przedmiotem będzie
zakup 39 mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych wskazanych w projekcie pn. „Wyposażenie
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty
muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, realizowanym w okresie
01.10.2016 – 30.06.2018 r.
II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z siedzibą w Katowicach (40-025) ulica Zacisze 3
NIP 634-013-64-34, REGON 000275760
III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19.08.2016 roku do godziny 11.00 w formie pisemnej:
za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 (Zamawiający urzęduje od
poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy).
2. Oferty złożone po terminie oraz nie spełniające wymagań niniejszego zapytania ofertowego nie
będą rozpatrywane.
IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Katarzyna Pleśniak- Kanclerz Akademii Muzycznej, tel. 32 779 21 11
V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Adres:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z siedzibą w Katowicach (40-025) ulica Zacisze 3
VI. CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest przygotowanie kompletnych dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniocznego, którego przedmiotem będzie zakup 39
mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych wskazanych w projekcie pn. „Wyposażenie Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w
celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, realizowanym w okresie 01.10.2016 –
30.06.2018 r.
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VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnych dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniocznego, którego przedmiotem będzie zakup 39
mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych wskazanych w projekcie pn. „Wyposażenie Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w
celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VIII: KOD CPV:
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego.
IX. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.07.2017 r.
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wiedza i doświadczenie:
1. Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędną do
wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwie (2) usługi obejmującą swym zakresem kompleksowe przygotowanie dokumentacji na
potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym kompletną SIWZ (z
wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia) oraz inną dokumentację niezbędną w trakcie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
instrumentów muzycznych, w tym w szczególności ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszeni o
udzieleniu zamówienia, protokół postępowania dla uczelni wyższej o profilu muzycznym lub
instytucji kultury.
2. Do ofert wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Dodatkowe warunki:
3. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym 2/2016 (załącznik: Formularz ofertowy
2/2016) i zawierać co najmniej:
a) dane teleadresowe wykonawcy;
b) odniesienie się do kryteriów oceny ofert wskazanych w Zapytaniu ofertowym;
c) datę sporządzenia oferty i termin związania ofertą;
d) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie
„Wykluczenia” Zapytania ofertowego.
e) Wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami o których mowa w pkt X Zapytania
ofertowego.
f)
podpis wykonawcy.
4. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1,2, 3 pkt. a) - f)
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
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XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych;
− zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj.
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
XII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
• Formularz ofertowy nr 2/2016 (załącznik: Formularz ofertowy nr 2/2016),
• Dokumenty wymienione w pkt X zapytania ofertowego
XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE:
1. W toku realizacji Przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu
wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy
dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
XIV. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI (WAGI PUNKTOWE):
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia,
b) Termin wykonania zamówienia (T) rozumiany jako najkrótszy termin realizacji zamówienia,
tj. przygotowania kompletnej dokumentacji postępowania od dnia przekazania przez
zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia określany jest
w dniach kalendarzowych.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt):
a) Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.;
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych
wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 80 pkt
b) Termin wykonania zamówienia (T) – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.;
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Wykonawca, który zaoferował najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzymuje 20 pkt. Dla
pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
T = (Liczba dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym terminem realizacji
zamówienia/ Liczba dni realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie) x 20 pkt

3.
4.
5.

6.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania przez
Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów
ze wszystkich kryteriów oceny.
W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia
przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria
wskazane w niniejszym zapytaniu.
Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru
wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, bez podania przyczyny.

XV. WYKLUCZENIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Katarzyna Pleśniak
Kanclerz
Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowic
Załączniki:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy nr 2/2016
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2016

Specyfikacja do Zapytania ofertowego nr 2/2016
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania kompletnych dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniocznego, którego przedmiotem będzie
zakup 39 mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych wskazanych w projekcie pn. „Wyposażenie
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty
muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, realizowanym w okresie
01.10.2016 – 30.06.2018 r., w tym:
• Fortepianów,
• Trąbek,
• Waltorni,
• Fletów,
• Obojów,
• Rożków angielskich,
• Klarnetów,
• Fagotów,
• Kontrafagotów,
• Saksofonów,
• Puzonów,
• Wiolonczeli,
• Skrzypiec.

Dokumentacja każdego postępowania zostanie opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn zm).
Dokumentacja każdego postępowania musi obejmować przygotowanie kompletnej SIWZ oraz projektu
dokumentów dotyczących przebiegu postępowania, w tym ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, protokołu postępowania, oraz innych dokumentów, które będą niezbędne do
jego przeprowadzanie.
Dokumenty muszą być przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej.
Zamawiający w trakcie trwania realizacji umowy może wskazać dokumenty, które jego zdaniem będą
niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a które Wykonawca ma
obowiązek przygotować.
Zamawiający może wymagać przygotowania maksymalnie 25 kompletnych dokumentacji postępowania
w zależności od kupowanych instrumentów.
W zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego ma zastosowanie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2016

..........................................................
(miejscowość i data)

.........................................................................
(nazwa i adres)

..........................................................................
(telefon, fax)

……………………………………………………...
(adres e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY 2/2016
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 09.08.2016 roku, dotyczące wyboru Wykonawcy
przedmiotu zamówienia, którym jest usługa przygotowania kompletnych dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniocznego, którego przedmiotem będzie
zakup 39 mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych wskazanych w projekcie pn. „Wyposażenie
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty
muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, realizowanym w okresie
01.10.2016 – 30.06.2018 r., składam poniższą ofertę.
Odniesienie do kryteriów oceny:
Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena brutto całości przedmiotu zamówienia
C
Cena brutto…………….. (PLN). Cena netto ……………… (PLN).

Termin wykonania zamówienia (T) rozumiany jako najkrótszy termin realizacji
zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest w dniach kalendarzowych.
T

Termin realizacji zamówienia: …………….. dni.

Działając w imieniu Wykonawcy:
a) Wyrażamy gotowość do podjęcia się wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie
wymienionym w Zapytaniu ofertowym nr 2/2016.
b) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 31-10-2016 roku.
c) Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
̶
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
̶
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
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̶
̶

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia
oferty
Data i podpis
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