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Gdańsk, dnia 21.06.2013r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki     
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: 058 300-92-12, faks: 058 300-92-10, telefon komórkowy: 888822206 
adres poczty elektronicznej: e.wisniewska@amuz.gda.pl 

 
Zaproszenie  

do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
 
Przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie; 
Tryb udzielania zamówienia: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na 
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy; 
Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk. 
 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu 
komputerowego oraz oprogramowania.  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk).  
Przedmiot zamówienia oraz ilości sprzętu wskazano w załączniku nr 1 (formularz ofertowo-cenowy) do 
zaproszenia. Wykonawca może składać ofertę na wybrane pozycje zamówienia. 
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również transport i dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego 
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu ofertowo-cenowym” stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
Ceny za przedmiot zamówienia muszą być podane w PLN cyfrowo. 
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Ceny za przedmiot zamówienia zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty 
dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
Ceny za przedmiot zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane przez 
Wykonawcę.  
 
Wykonawca winien dostarczyć: 
- wypełniony „formularz ofertowo-cenowy” dla asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - przygotowany 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia; 
Wypełniony formularz należy przesłać w wybrany przez Wykonawcę sposób: 
- faksem: na nr (058) 300 92 10  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888822206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 28.06.2013r. do godz. 14:00. 
 
 
 
 
Załączniki: 
- formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 1; 
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     FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 
 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 
Cena  
jedn. 
netto 

Wartość  
netto 
 

Wartość  
brutto 
 

Okres 
gwarancji 

Termin 
dostawy 

1 Zestaw: komputer Mac mini model 
Z0NP000CT dla sektora edukacji; Pamięć 
RAM SODIMM Crucial 16GB (2x8GB) 
DDR3 1600MHz CT2C8G3S160BMCEU; 
Napęd Apple SuperDrive USB; 
Przejściówka Apple z Mini DisplayPort na 
VGA 

szt. 1      

2 Monitor LCD 27” LG E2750V-PN szt. 1      
3 Dysk twardy Seagate 2TB 3,5” USB 3.0 szt. 1      
4 Sibelius 7 Mac EDU szt. 1      
5 Finale 2012 Mac EDU szt. 1      
6 Biblioteka brzmień Wallander Orchestral 

and Band Brass 
szt. 1      

 
 
 
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty dostarczenia przedmiotu 
dostawy do siedziby Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku, ul. Łąkowa 
1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
 
 
Wykonawca może składać ofertę na wybrane pozycje zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji dotyczących 
zaoferowanych cen. 
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