
 

 
  

Gdańsk, dnia 22.04.2014r. 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art.4 ust.8 ustawy. 
 
Zamawiający: 
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 
 
Przedmiot zamówienia i termin realizacji całości zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) w okresie do 14 dni od momentu wyboru Wykonawcy.  
Przedmiot zamówienia oraz ilości wskazano w załącznikach (formularze ofertowo-cenowe: pakiet nr 1, nr 2, 
nr 3, nr 4,  nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10) do zaproszenia. 
Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 
 
Sposób przygotowania oferty 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzach ofertowo-cenowych stanowiących 
załączniki do niniejszego zaproszenia. 
Wykonawca może składać ofertę na wybrane całe pakiety zamówienia, a w przypadku pakietu nr 9 dopuszcza 
się składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu.  
Wypełnione formularze ofertowo-cenowe dla asortymentu oferowanego przez Wykonawcę,  należy dostarczyć 
w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 108) 
 
Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 29.04.2014r. do godz. 10:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych parametrów ofert z 
Wykonawcami. 
 
Załączniki: 
- formularze ofertowo-cenowe (pakiet nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,  nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10) 
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