Znak sprawy: ZP/2/2018
„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp – Część 1.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 i unieważnieniu postępowania na podstawie art 93 ust. 1 pkt
4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp – Część 2.
ZP/2/2018
1) Zamawiający:
a)pełna nazwa zamawiającego: Filharmonia Zabrzańska
b) REGON: |__0_|_0__|_1__|__1_|_0__|_2__|_9__|_4__|_9 |
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
41-800, Zabrze, śląskie, Zabrze
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Park Hutniczy 7
e) internet: http://www.filharmonia.zabrze.pl
e-mail: barbara.rech@filharmonia.zabrze.pl
f) tel./fax 032-271-47-17; 032 -271-47-17
2) Tryb i nazwa postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), o wartości zamówienia poniżej kwot dla dostaw
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Zakup instrumentów
muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.
3) Nazwa (firma, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Części nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych – 1 komplet.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus Piotr Filipowicz, 22-400 Zamość ul. Piłsudskiego 53
tel. 608-650-237; mail: g.kochanski@hurtowniamuzyczna.pl
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, co zostało zweryfikowane przez Członków Komisji
Przetargowej na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria zapisane w SIWZ dla każdego z zadań.
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Nazwy (firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji
jakości
(w miesiącach)

Warunki
płatności

Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych 1 kpl.
Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych 1 komplet;
ADA – Music Kręcichwost Sp. j.
43-502kotłów
Czechowice-Dziedzice
Część nr 1. Zestaw
symfonicznych 1 komplet;
ul. Kopernika 25A
1.
tel. 606-491-491
mail: wojtek@adamusic.pl

2.

3.

Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus
Piotr Filipowicz
22-400 Zamość
ul. Piłsudskiego 53
tel. 608-650-237
mail:
g.kochanski@hurtowniamuzyczna.pl

Piano Center Polska Sp. z o.o.
20-262 Lublin
ul. Dobrzańskiego 3
tel. 508-123-903 / 82 576-67-62
mail: amiciula@alumni.berklee.edu

80.109,00

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

24

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

77.990,00

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

60

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

64.700,00

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

60

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

Znak sprawy: ZP/2/2018
„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.

5) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację

Suma punktów

Gwarancja jakości

Ocena łatwości emisji
dźwięku waga podkryterium 10 %

Ocena poprawności
intonacyjnej poszczególnych
dźwięków waga podkryterium 10 %

- waga podkryterium 10 %

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Ocena brzmienia instrumentu

Punkty przyznane za
kryterium - ”Cena

Ocena ekspercka

Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych 1 kpl.
ADA – Music Kręcichwost Sp. j.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kopernika 25A
tel. 606-491-491
mail: wojtek@adamusic.pl
Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus
Piotr Filipowicz
22-400 Zamość
ul. Piłsudskiego 53
tel. 608-650-237
mail: g.kochanski@hurtowniamuzyczna.pl

Piano Center Polska Sp. z o.o.
20-262 Lublin
ul. Dobrzańskiego 3
tel. 508-123-903 / 82 576-67-62
mail: amiciula@alumni.berklee.edu

-----

-----

-----

-----

-----

Oferta
odrzucona

49,76

9

9

9

10

86,76

60

2

5

3

10

80

______________________________________________________________________________________________________

Część nr 2. Obój – 1 sztuka
Wykonawca - Silesia Music Center Sp. z o.o., 32-650 Kęty, ul. Partyzantów 6
tel.33 /8451780; mail: info@smc.com.pl
Uzasadnienie wyboru:
Jedyna oferta złożona na Część nr 2. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, co zostało
zweryfikowane przez Członków Komisji Przetargowej na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria zapisane
w SIWZ dla każdego z zadań.

1. Nazwy (firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji
jakości
(w miesiącach)

Warunki płatności

Część nr 2. Obój – 1 sztuka

1.

Silesia Music Center Sp. z o.o.
32-650 Kęty, ul. Partyzantów 6
tel.33 /8451780
mail: info@smc.com.pl

Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny
Instrumentów Dętych Piotr Śmietana

68.880,00

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

24

Zgodnie z treścią
wzoru umowy

Znak sprawy: ZP/2/2018
„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację

Suma punktów

Gwarancja jakości

Ocena łatwości emisji
dźwięku waga podkryterium 10 %

Ocena poprawności
intonacyjnej waga podkryterium 10 %

podkryterium 10 %

instrumentu - waga

Ocena brzmienia

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty przyznane za
kryterium - ”Cena

Ocena ekspercka

Część nr 2. Obój – 1 sztuka
Silesia Music Center Sp. z o.o.
32-650 Kęty, ul. Partyzantów 6
tel.33 /8451780
mail: info@smc.com.pl

60 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

0 pkt

90,00

Unieważnienie postępowania. Część nr 2. Obój – 1 sztuka
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup
instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części. Część nr 2. Obój – 1 sztuka, prowadzonego
przez Zamawiającego - Filharmonia Zabrzańska, w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawa prawna
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) - cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Data wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców – 23.11.2018 r.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych 1 kpl.” zostanie
zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zatwierdzam

Dyrektor
Sławomir Chrzanowski

Rozdzielnik:
1.
Strona internetowa: www.filharmonia.zabrze.pl
2.
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3.
a/a

