
Gdańsk, dnia 25.09.2015r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WODY MINERALNEJ 
 
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: dostawa wody mineralnej; 
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. 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody mineralnej. Przedmiot 
zamówienia oraz ilość wskazano w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia)   
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również transport i dostawa przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki,  
ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk). 
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 1 rok od daty zawarcia umowy, która 
zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.  
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 
ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk. 
 
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie 
pozycje przedmiotu zamówienia. 
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  
 
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Cenę za przedmiot zamówienia (cenę oferty) Wykonawca przedstawia w formularzu oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
2. Cena za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo. 
3. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
4. Ceną oferty jest kwota (wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i 
usług: VAT), podana przez Wykonawcę w formularzu oferty dla przedmiotu zamówienia, 
stanowiąca sumę wartości brutto wszystkich pozycji wskazanych w tabeli wskazanej w 
formularzu oferty. 
5. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  
6. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę w tym: koszty transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk). 



 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium: 
- cena: 100% 
2. Zamawiający  dokona wyboru oferty Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, tj.: 
przedstawi cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi Wykonawcami. 
 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Wypełniony formularz oferty (przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do zaproszenia) należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (58) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem, 
z adnotacją: oferta na dostawę wody mineralnej 
 
Ofertę należy dostarczyć do dnia 01.10.2015r. do godz.14:00. 
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 415) 
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 
2. Jeżeli istnieje możliwość nabycia dostaw (będących przedmiotem zamówienia w 
niniejszym postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym  
postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 
można nabyć te dostawy korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 
postępowaniu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
Załącznik: 
- formularz oferty (załącznik nr 1) 
 
 
 
 
 

mailto:e.wisniewska@amuz.gda.pl


            
           ZAŁĄCZNIK nr 1 
 
FORMULARZ OFERTY 
 
 
…………………………………. 
data 
 
………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
osoba do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail 
 
 
 
L.p. Przedmiot zamówienia jedn. 

miary 
ilość cena 

jedn. 
netto 

wartość 
netto 

wartość 
brutto 

1 Woda mineralna CISOWIANKA, 
niegazowana, 
w butelkach 0,5 litra, plastikowych; 
dostawa w okresie rocznym w 
partiach po 480 butelek  
(40 zgrzewek)   
 

butelki 
(0,5 litra) 

15000    

2 Woda mineralna CISOWIANKA, 
gazowana, 
w butelkach 0,5 litra, plastikowych; 
dostawa w okresie rocznym w 
partiach po 480 butelek  
(40 zgrzewek)   
 

butelki 
(0,5 litra) 

15000    

  
                                   CENA OFERTY: 

     

 
wartość brutto = wartość netto + podatek Vat 
 
Najczęstsze dostawy w okresie letnim, rzadsze w okresie zimowym.  
 
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  


