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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Akademia Muzyczna w Poznaniu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Dostawa
koncertowego akordeonu cyfrowego – 1 szt., klawesynu koncertowego dwumanuałowego –
1 szt., pianina elektrycznego – 2 szt., oraz eufonium – 1 szt.”, nr sprawy: 10/AM/2017,
wybrano nw. oferty.
W części 1 zamówienia (dostawa koncertowego akordeonu cyfrowego – 1 szt.)
postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W części 2 zamówienia (dostawa klawesynu koncertowego dwumanuałowego – 1 szt.)
wybrano ofertę złożoną przez Studio 36 Hanna Błażewicz, 60-736 Poznań, ul. Głogowska 36,
z ceną 27.300,00 zł oraz gwarancją 12 miesięcy. Oferta otrzymała 50 pkt. w kryterium ceny,
10 pkt. w kryterium gwarancji oraz 35 pkt. w kryterium jakości. Łączna punktacja 95,00 pkt.
W części 2 zamówienia nie została złożona inna oferta.
Uzasadnienie wyboru: najwyższa łączna ilość punktów w kryteriach wyboru określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
W części 3 zamówienia (dostawa pianina elektrycznego – 2 szt.) wybrano ofertę złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAGNUS”, 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 53, z ceną
7.158,00 zł oraz gwarancją 36 miesięcy. Oferta otrzymała 50 pkt. w kryterium ceny, 10 pkt.
w kryterium gwarancji oraz 39 pkt. w kryterium jakości. Łączna punktacja 99,00 pkt.
W części 3 zamówienia nie została złożona inna oferta.
Uzasadnienie wyboru: najwyższa łączna ilość punktów w kryteriach wyboru określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
W części 4 zamówienia (dostawa eufonium – 1 szt.) wybrano ofertę złożoną przez ZM
Concept Zbigniew Zygmunt, 85-080 Bydgoszcz, ul. Kołłątaja ½, z ceną 23.000,00 zł oraz
gwarancją 24 miesiące. Oferta otrzymała 50 pkt. w kryterium ceny, 10 pkt. w kryterium
gwarancji oraz 40 pkt. w kryterium jakości. Łączna punktacja 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: najwyższa łączna ilość punktów w kryteriach wyboru określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
W części 4 zamówienia została złożona jeszcze oferta przez Przedsiębiorstwo Handlowe
„MAGNUS”, 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 53, z ceną 18.489,00 zł oraz gwarancją 36
miesięcy. Oferta została odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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Wybranych Wykonawców prosimy o pilne dostarczenie projektu umowy na warunkach
zgodnych ze złożoną ofertą. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego:
1. W części 2 oraz części 3 zamówienia niezwłocznie, ponieważ zachodzi przesłanka,
o której mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (została
złożona jedna oferta),
2. W części 4 zamówienia w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert faksem).
Otrzymują:
1. Studio 36 Hanna Błażewicz, 60-736 Poznań, ul. Głogowska 36. Faks: 61 8664889.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „MAGNUS”, 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 53. Faks: 84
6390801 (Kraków 12 6541114).
3. ZM Concept Zbigniew Zygmunt, 85-080 Bydgoszcz, ul. Kołłątaja ½. Faks: 52 3213965.
Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego www.amuz.edu.pl
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