
 Gdańsk, dnia 25 lipca 2016r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 

1. Zamawiający: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, faks: (58) 300-92-10 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości dla Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w 
Gdańsku; 
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  ze  wskazaniem ilości,  zawierają  załączniki  od  1  do  4  do
niniejszego zaproszenia.
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  transport  i  dostarczenie  środków  czystości  do  siedziby
Zamawiającego, w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 
- Dział Administracyjno-Gospodarczy (ul.Łąkowa 1-2, budynek czerwony, pokój 107), 
- Dom Muzyka nr 1 (ul.Łąkowa 1-2), 
- Domu Studenta nr 1 (ul.Łąkowa 1-2), 
- Dom Studenta nr 2 (Plac Wałowy 15). 

Uwaga: Ilości  podane  w  załącznikach  od  1-4  są  ilościami  szacunkowymi,  wyliczonymu  w  celu
możliwości dokonania porównania złożonych ofert. Ilości te w trakcie realizacji zamówienia mogą
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.  Podstawa prawna:  postępowanie  prowadzone jest  na podstawie art.  4  ust.  8  ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. , poz. 2164) 

4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 1 roku licząc od dnia podpisania umowy. 

5. Cenę oferty Wykonawca przedstawia w formularzach oferty stanowiących  załączniki od 1 do 4  do
niniejszego zaproszenia. 
Ceną oferty jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT):
suma wartości  brutto poszczególnych pozycji  asortymentu,  podana przez Wykonawcę w formularzu
oferty dla poszczególnych pakietów. 
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo. 
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena  oferty  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  w  tym  koszty
dostarczenia przedmiotu zamówienia pod adresy wymienione w pkt 2. 
Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub kilka pakietów.

7. Ofertę, sporządzoną na formularzach stanowiących załączniki od 1 do 4 do niniejszego zaproszenia,
należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300 92 10, 
lub 
- e-mailem na adres: k.taper@amuz.gda.pl   
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
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Adres do korespondencji: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Budynek czerwony, Rektorat, pok. nr 103

8. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Katarzyna Taper 
telefon: 58 300-92-12 (wt., czw. w godz. 9:00 – 12:45)

9. Oferty należy złożyć   do dnia 28 lipca 2  016r. do godz. 10:00  . 

10.  Realizacja  zamówienia  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  najkorzystniejszą  w
ramach poszczególnych pakietów. 

11.  Z  wyłonionym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  umowa,  wg  wzoru  stanowiącego  zał.  nr  5  do
zaproszenia.

12. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 

13.  Jeżeli  istnieje  możliwość  nabycia  produktów (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  produkty
korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym postępowaniu. 

14.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki do zaproszenia: 
– formularze oferty (zał. nr 1-4)
– wzór umowy (zał. nr 5)


