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Gdańsk, dnia 02.10.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  15/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: dostawa instrumentów perkusyjnych i stołka perkusyjnego; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Zamawiający informuje, że w trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zmiana treści SIWZ polega na zmianie zapisów formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w tabeli 
w pozycji nr 3 i nr 4. 
 
W związku ze zmianami treści SIWZ  Zamawiający ustala nowe terminy: 
- termin składania ofert: do dnia 09.10.2015r. do godz. 12:00, 
- termin otwarcia ofert: dnia  09.10.2015r. o godz. 12:30. 
 
ZAPISY SIWZ PRZED ZMIANĄ 
 

ZAPISY SIWZ PO ZMIANIE 

Punkt X.15 SIWZ przed zmianą 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w 
zamkniętej kopercie opatrzonej danymi (nazwa Wykonawcy, adres) 
Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na dostawę instrumentów perkusyjnych, 
stołka perkusyjnego dla Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 15/ZP/2015,  nie 
otwierać przed 07.10.2015r. godz. 12:30”. 

Punkt X.15 SIWZ po zmianie 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w 
zamkniętej kopercie opatrzonej danymi (nazwa Wykonawcy, adres) 
Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na dostawę instrumentów perkusyjnych, 
stołka perkusyjnego dla Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 15/ZP/2015,  nie 
otwierać przed 09.10.2015r. godz. 12:30”. 
 

Punkt XVI.1 SIWZ przed zmianą  
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 07.10.2015r. do godz. 12:00, 
osobiście lub przez posłańca (poczta, kurier) - decyduje data 
otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych 
kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek 
czerwony). 
 

Punkt XVI.1 SIWZ po zmianie  
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 09.10.2015r. do godz. 12:00, 
osobiście lub przez posłańca (poczta, kurier) - decyduje data 
otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych 
kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek 
czerwony). 
 

Punkt XVII.1 SIWZ przed zmianą  
XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  07.10.2015r. o godz. 12:30, w 
siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek 
czerwony). 
 

Punkt XVII.1 SIWZ po zmianie  
XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  09.10.2015r. o godz. 12:30, w 
siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek 
czerwony). 
 

 
W załączeniu:  
- formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianie. 
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           Załącznik nr 1 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy          
 
................................................ 
miejscowość i data 

FORMULARZ OFERTY 
OFERTA 
na dostawę instrumentów perkusyjnych, stołka perkusyjnego dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z SIWZ i załącznikami do niej, przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (nr postępowania: 15/ZP/2015) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów perkusyjnych, 
stołka perkusyjnego dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  
 
My (ja) niżej podpisani(y), reprezentujący Wykonawcę, oświadczamy, że ofertę składa:  
 
.......................................................................................................................................................................................... 
nazwa i adres  Wykonawcy 
 
W przypadku składania oferty wspólnej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawców  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców 
 
1) Oferujemy  instrumenty perkusyjne (zestaw perkusyjny z osprzętem, talerze perkusyjne), stołek perkusyjny: fabrycznie 
nowe (bez wad i uszkodzeń), kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i 
inwestycji; 
 

Lp. Przedmiot zamówienia jm. liczba 

Cena 
jedn.  
netto 
w PLN 

Wartość 
 netto 
w PLN 

Wartość  
brutto 
w PLN 

Producent 

1 

 
ZESTAW PERKUSYJNY TAMA VD48-WSP  lub równoważny 
 
Korpusy wykonane z brzozy;  
wykończenie okleina sparkle dobrze dopasowana do korpusu bębnów; 
Bęben Basowy 18"x14": obręcz drewniana, haki oddzielone gumą od 
obręczy;  
Tom Tom 12"x 8" zawieszenie nie integrujące w drewno,  
w zestawie memory lock: mocowany na centrali; 
Flor Tom 14"x 14": wraz z nogami do FT  (3 szt.); 
Werbel 14"x 5"; 
 
OSPRZĘT TAMA (DO PERKUSJI TAMA VD48) lub równoważny zawiera: 
 
Tom Holder (MTH900BM lub równoważny)  do bębna 12":  
z płynną regulacją kąta nachylenia; 
 
Bass Drum Lifter: podnośnik centrali; 
 
statyw pod hi-hat Iron Cobra (HH205 lub równoważny):  
podwójne nogi; stabilna konstrukcja;  
design stopy (dopasowany do stopy);  
stopka w hi-hacie ruchoma (ustawiana pod różnym kątem); 
 
statyw łamany TAMA HC63 BW lub równoważny  (3szt): 
z płynną regulacją kąta nachylenia; 
łamany; bardzo stabilny, masywny, profesjonalny;  
statyw na podwójnych nogach, duże (wygodne do użycia) motylki; 
grube, masywne gumy na nogach statywu;  
 
 

zestaw 1  
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statyw werblowy (TAMA HS60W lub równoważny):   
z płynną regulacją kąta nachylenia; 
profesjonalny statyw pod werbel; 
z pojedynczą regulacją wysokości; na podwójnych nogach;  
masywny, stabilny i solidnie wykonany;  
koszyczek łapie bez problemu werble o średnicy od 12" do 14". 
 
Pedał do centrali na platformie stopa TAMA Iron Cobra (HP200P lub 
równoważny): 
profesjonalna pojedyncza stopa;  
masywna platforma, pojedynczy łańcuch, bijak dwustronny: filc – 
plastik;  
regulacja siły napięcia sprężyny, regulacja kąta nachylenia bijaka;  
 

2 

 
Stołek TAMA HT65WN do perkusji lub równoważny:  
siedzisko okrągłe;  
kolor: black/chrome;  
z trzema nogami;  
ergonomiczne nakrętki;  
w zestawie: klucz do regulacji stołka i strojenia zestawu perkusyjnego;  
siedzisko 33 cm  (+/-2cm); 
grubość siedziska minimum 90mm;  
z regulacją wysokości;                               

       szt. 1  

   

3 

 
Talerz perkusyjny Ride o średnicy 20", 
Turkish Millennium Ride 20" ML-R20 lub równoważny; 
stop brąz B20; 
toczony; 
wykonanie naturalne; 
kopułka brzmiąca jasno; 
dobra definicja brzmienia pałeczek; 
zbalansowana długość wybrzmienia i szumu; 

szt.  1  

   

4 

 
Talerz perkusyjny Hi-Hat o średnicy 13", 
Turkish Millennium Hi-Hat 13" ML-H13 lub równoważny; 
stop brąz B20; 
toczony; 
wykonanie naturalne; 
ciemne cyknięcie; 
dobre połączenie ciepłego brzmienia i ostrości; 
uniwersalny; 
przecinający; 

kpl. 
(2 szt.) 
 

1  

   

5 

 
Talerz perkusyjny Crash o średnicy 17", 
Turkish Millennium Crash 17" ML-C17 lub równoważny; 
stop brąz B20; 
toczony; 
szybka odpowiedź; 
ciepłe i pełne brzmienie z wyraźną nutą ostrości; 
nieco błyszczące; 

       szt. 1  

   

6 

 
Talerz perkusyjny Crash o średnicy 18", 
Turkish Millennium Crash 18" ML-C18 lub równoważny; 
stop brąz B20; 
toczony; 
szybka odpowiedź; 
ciepłe i pełne brzmienie z wyraźną nutą ostrości; 
nieco błyszczące; 

       szt. 1  

   

                                                                                              OGÓŁEM:       

wartość brutto = wartość netto + podatek VAT 
 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 

          ciąg dalszy 
 
 
Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami.  
 
Wykonawca informuje, że: 
a) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuje, że realizacja 
przedmiotu zamówienia będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazuje jego wartość bez kwoty podatku;*   
b) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
1) oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 
2) potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania; 
3) oświadczamy, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;  
4) oświadczamy, że niniejsza oferta:  
nie zawiera*/zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 
* niepotrzebne skreślić 
5) oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i załącznikami do niej), w tym 
ze wzorem umowy (załącznik nr 5 do SIWZ); akceptujemy ich treść bez zastrzeżeń; 
7) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 
8) oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 
9) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert; 
10) akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego; 
11) oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i we wzorze umowy; 
12) oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować całość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
terminu wykonania, określonymi w SIWZ; 
 
13) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (liczony od daty 
potwierdzonego protokołem przyjęcia przedmiotu zamówienia): 
(należy podać okres gwarancji w pełnych miesiącach):  
 
- …………………………(minimum 24 miesiące  dla zestawu perkusyjnego i osprzętu perkusyjnego), 
- ………………………….(minimum 24 miesiące dla stołka perkusyjnego), 
- …………………………(minimum 24 miesiące  dla talerzy perkusyjnych). 
 
 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
          ciąg dalszy 
 
 
 
14) oświadczamy, że: 
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*, 
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:* 
.................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, są to:* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
15) w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie 
podpisana przez:   
........................................................................................................................................................................ 
(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska) 
 
 
16) Informacje o wadach lub usterkach przedmiotu zamówienia  będą zgłaszane telefonicznie.  
Numer telefonu pod  który należy zgłaszać wady i usterki przedmiotu zamówienia:  
…………………………………………………………. 
Serwis dostępny będzie jak niżej:  
- w następujące dni robocze : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- w następujących godzinach:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
17)  Internet: http:// ............................................................................................. 
 
18) e-mail: ........................................... @ ................................................ 
tel: ............................................  
fax: ............................................. 
 
19) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...............................................................     
 
 
  
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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