Poznań, dnia 20.03.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę
klarnetu A – 1 szt. oraz puzonu basowego – 1 szt.
Nr postępowania: 1/AM/2017
Akademia Muzyczna w Poznaniu zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę klarnetu
A – 1 szt. oraz puzonu basowego – 1 szt. wybrano następujące oferty:

W części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Jarmuła Music S.C., 33-103 Tarnów, ul.
Modrzejewskiej 12, z ceną 11.500,00 zł oraz gwarancją 24 miesiące. Komisja zamawiającego oceniła
oferowany instrument – klarnet A Yamaha CSG A III nr seryjny: 01298 – w kryterium jakość na 39 pkt.
Oferta otrzymała: w kryterium ceny – 50,00 pkt., w kryterium jakość – 39,00 pkt., w kryterium
gwarancja – 10,00 pkt. Oferta otrzymała łącznie 99,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość pkt.
w kryteriach wyboru oferty określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wynikającą ze złożonej oferty. W tej części
zamówienia nie zostały złożone inne oferty.

W części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ZM Concept Zbigniew Zygmunt, 85-080
Bydgoszcz, ul. Kołłątaja 1/2 , z ceną 17.001,06 zł oraz gwarancją 24 miesiące. Komisja zamawiającego
oceniła oferowany instrument – puzon basowy Yamaha model YBL-830G – w kryterium jakość na 40
pkt. Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość pkt. w kryteriach
wyboru oferty określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę wynikającą ze złożonej oferty. W tej części zamówienia nie
zostały złożone inne oferty.
Prosimy wybranych Wykonawców o pilne dostarczenie projektu umowy na warunkach
zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający podpisze umowy niezwłocznie, ponieważ zachodzi
przesłanka określona w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otrzymują:
1. Jarmuła Music S.C., 33-103 Tarnów, ul. Modrzejewskiej 12. Faks: 14 6251445.
2. ZM Concept Zbigniew Zygmunt, 85-080 Bydgoszcz, ul. Kołłątaja 1/2. Faks: 52 3213965.
Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.
2. Strona internetowa www.amuz.edu.pl
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