
 

 

  

Gdańsk, dnia 27.10.2014r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: sprzęt oświetleniowy; 
Rodzaj postępowania: postępowanie 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. 
 
Przedmiot zamówienia i termin realizacji całości przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego dla Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk).  
Przedmiot zamówienia oraz ilości wskazano w załączniku nr 1 do zaproszenia. 
Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Akademia 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
Sposób przygotowania oferty 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym 
stanowiącym załączniki 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.  
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne 
pozycje zamówienia.  Wykonawca może składać ofertę na wybrane pozycje zamówienia. 
 
Wypełniony formularz cenowy  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) 
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Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 03.11.2014r. do godz. 14:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych 
parametrów ofert z Wykonawcami. 
Jeżeli istnieje możliwość nabycia sprzętu (będącego przedmiotem zamówienia w 
niniejszym postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym  
postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 
można nabyć ten sprzęt korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 
postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- formularz cenowy (załącznik nr 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
          załącznik nr 1 
FORMULARZ CENOWY 

 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

Cena  

jedn. 

netto 

Wartość  

netto 

Wartość  

brutto 

należy 

wypełnić 

1 Przedłużacz sieciowy  

czarny potrójny 5m 

szt. 5    Okres gwarancji: 

…………. 
Termin  dostawy: 

……………………. 

2 Przedłużacz sieciowy  

czarny 15m 

szt. 2    Okres gwarancji: 
…………. 

Termin  dostawy: 

……………………. 

3 Hak aluminiowy  

Flash 50 mm - udźwig 30kg   

szt. 20    Okres gwarancji: 
…………. 

Termin  dostawy: 

……………………. 

4 Linka zabezpieczająca  

Eurolite steel rope  

900/3mm - udźwig 30kg 

szt 10    Okres gwarancji: 

…………. 

Termin  dostawy: 
……………………. 

5 Szelki bezpieczeństwa  

CA104 AKSJON PLUS 

szt 1    Okres gwarancji: 

…………. 
Termin  dostawy: 

……………………. 

6 Maszyna do mgły  

Hazer Martin Magnum 2500 

szt 1    Okres gwarancji: 

…………. 
Termin  dostawy: 

……………………. 

7 Żarówki   

GX 9.5 650W   

Philips 750h 

szt 4    Okres gwarancji: 
…………. 

Termin  dostawy: 

……………………. 

8 Żarówki    

HPL 750W LL Osram 

szt 5    Okres gwarancji: 
…………. 

Termin  dostawy: 

……………………. 

9 Żarówki    

HPL 575W LL  

GE Lighting 

szt 6    Okres gwarancji: 

…………. 

Termin  dostawy: 
……………………. 

10 Żarówki    

GY 9.5  

GE Lighting M40 500W 

szt 6    Okres gwarancji: 

…………. 

Termin  dostawy: 
……………………. 

 

 

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). 
 
 
 
Wykonawca może składać ofertę na wybrane pozycje zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych 
parametrów ofert z Wykonawcami. 
 


