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Darłowo: Dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych dla 

Tworzonej Darłowskiej Orkiestry Dętej Numer ogłoszenia: 

217940 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY 

l. 1) NAZWA l ADRES: Darłowski Ośrodek Kultury , ul. Morska 56, 76-150 Darłowo, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 094 3142629, faks 094 3142629. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dokdarlowo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
————————————-—.———————————————————.——-———————————— f 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych 

dla Tworzonej Darłowskiej Orkiestry Dętej. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje dostawę: - saksofon tenorowy - 2 szt, - saksofon altowy - 1 szt., - puzon - 3 szt., -trąbka - 3 szt., - 

sakshorn altowy -1 szt., - sakshorn tenorowy - 1 szt., - sakshorn barytonowy - 1 szt., -tuba -1 szt., - zestaw 

perkusyjny -1 szt., - grand casa -1 szt., - talerze marszowe -1 szt., - werbel marszowy - 3 szt., - dzwonki orkiestrowe 

- 1 szt., - klarnet B - 3 szt., - flet poprzeczny - 2 szt., - flet piccolo -1 szt., - kornet - 2 szt., - gitara basowa - 1 szt., - 

gitara elektryczna - 1 szt., - batuta tamburmajora -1 szt., - składane pulpity do nut - 30 szt., UWAGA! Wszystkie 

wymienione powyżej instrumenty muzyczne powinny zostać wyposażone w pokrowce lub futerały. 2. Transport 

instrumentów oraz akcesoriów do siedziby Zamawiającego.. 

11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.24 00-2, 37.31.22.00-0, 37.31.21.00-9, 37.31.27.00-5, 

37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1, 37.31.62.00-8, 37.31.41.00-3, 37.31.43.20-1, 37.31.43.10-8, 

37.31.33.00-8, 37.32.16.00-0, 37.32.26.00-7, 37.32.17.00-1. 

11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

11.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
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II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych 

dla Tworzonej Dartowskiej Orkiestry Dętej. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje dostawę: - saksofon tenorowy - 2 szt., - saksofon altowy - 1 szt., - puzon - 3 szt., -trąbka - 3 szt., - 

sakshorn altowy - 1 szt., - sakshorn tenorowy -1 szt., - sakshorn barytonowy - 1 szt., -tuba - 1 szt., - zestaw 

perkusyjny - 1 szt., - grand casa - 1 szt., - talerze marszowe -1 szt., - werbel marszowy - 3 szt., - dzwonki 

orkiestrowe - 1 szt., - klarnet B - 3 szt., - flet poprzeczny - 2 szt., - flet piccolo -1 szt., - kornet - 2 szt., - gitara 

basowa - 1 szt., - gitara elektryczna - 1 szt., - batuta tamburmajora -1 szt., - składane pulpity do nut - 30 szt., 

UWAGA! Wszystkie wymienione powyżej instrumenty muzyczne powinny zostać wyposażone w pokrowce lub 

futerały. 2. Transport instrumentów oraz akcesoriów do siedziby Zamawiającego.. 

11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.24.00-2, 37.31.22.00-0, 37.31.21.00-9, 37.31.27.00-

5, 37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1, 37.31.62.00-8, 37.31.41.00-3, 37.31.43.20-1, 37.31.43.10-8, 

37.31.33.00-8, 37.32.16.00-0, 37.32.26.00-7, 37.32.17.00-1. 

11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

11.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM l TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium. 

111.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 1. Wykonawca biorący udział w przetargu nie może podlegać 

wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki zawarte 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy niż 3 lata. UWAGA! Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie 

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez ' 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i 

oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 

uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24, ust. 1 i 

ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. oświadczenie, że 

Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ją akceptuje, 4. 

oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w 

projekcie umowy, 5. oświadczenie, że Wykonawca akceptuje podany w s.i.w.z. termin związania 

złożoną ofertą, 6. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w 

pkt 8 s.i.w.z., 7. termin realizacji przedmiotu zamówienia - nie dłuższy niż 20 dni kalendarzowych licząc 

od dnia podpisania umowy, 8. propozycję okresu gwarancji na dostarczone instrumenty muzyczne 

określoną ilością lat - na okres nie krótszy niż 3 lata, 9. wszystkie wymagane dokumenty wymienione w 

pkt 19 niniejszej s.i.w.z. 10. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, 11. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IN/.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

/ 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IN/.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.dokdarlowo.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Darłowski Ośrodek 

Kultury, ul. Morska 56, 76-150 Darłowo. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.07.2009 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Darłowskiego Ośrodka Kultury, ul. Morska 56, 76-150 

Darłowo. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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