
Nr GR-ZP/8/2006                                                                                       
 
Urząd  Miasta  i  Gminy  Ogrodzieniec 
42-440   Ogrodzieniec   Plac  Wolności  25 

 
 

OGŁOSZENIE   
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

O  WARTOŚCI   SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA   
PONIŻEJ  60 000  EURO 

 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Ogrodzieniec  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na: 
  

DOSTAWĘ   INSTRUMENTÓW   MUZYCZNYCH 
 
CPV     =            36314000-5,   36313000-8,   36316000-9,   36310000-7,   
 

Projekt  współfinansowany  ze  środków Unii  Europejskiej.  Realizowany  w  ramach    
Sektorowego  Programu  Operacyjnego  � Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  
żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004 � 2006 �. 
Priorytet:   � zrównoważony  rozwój  obszarów  wiejskich �.  
Działanie:  � Odnowa  wsi  oraz  zachowanie  i ochrona  dziedzictwa  kulturowego�. 

 
1.       Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  instrumentów  muzycznych zgodnie  z  SIWZ                  
w  tym:      
4  szt.  trąbek,  2  szt.  klarnetów  B,  2  szt.  altów,  2  szt.  tenorów,  1  szt.  barytonu,                 
1  szt.  tuby  B,  1  szt.  saxofonu  altowego,  1  szt.  saxofonu  tenorowego,  2  szt.  puzonów,  
4  szt.  werbli,    1  szt.  bębna,  2  szt.  skrzypców,  1  szt.  kontrabasu,  1  szt.  akordeonu,                  
1  szt.   klarnetu,  1   szt.  trąbki,   1  szt.   bębna.   
    
2.      Termin  wykonania  zamówienia: 

20   października   2006  rok. 
 

          Gwarancja  na  dostarczone  instrumenty:  5  lat.  
 
3.       Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych. 
 
4.       W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy  nie  wykluczeni  na  podstawie  
art.  24  ust.  1  i  spełniający  wymogi  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych  oraz  spełniający  warunki   dodatkowe  określone  w  SIWZ.  Ocena  spełnienia  
warunków  dokonana  zostanie   na  podstawie  załączonych  do  oferty  przez  wykonawcę  
dokumentów  określonych  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  
zamówienia.   
 
5.   Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem       
załączników  oraz  projektem  umowy  jest dostępny  na  stronie  www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 
oraz można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 34, II piętro w dniach od 
poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/


 
 
6.     Oferty  należy  składać  w  terminie  do   dnia   21   września   2006r.   do  godziny  
9.00  w  budynku  Urzędu  Miasta   i   Gminy   Ogrodzieniec   Plac  Wolności  25                  
pokój   nr  22. 
 
Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwracane  bez  otwierania. 
 

Otwarcie  ofert  nastąpi   21   września   2006r.    o   godzinie   9.15  w  sali  narad    
(II  piętro)  budynku   Urzędu  Miasta  i  Gminy  Ogrodzieniec.                 
 
7.     Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:   cena  brutto  oferty  100 %. 
 
8.   Termin  związania  oferenta  wynosi  30  dni,  licząc  od  upływu  terminu  składania  
ofert. 
 
9.    Nie  jest  wymagane  złożenie  wadium. 
 
10.   Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  oferentami  jest  Pani  Wanda  Łydka  tel.  (0 32)  
67 230 55  wew.  103   
e-mail:  w.lydka@ogrodzieniec.pl 
 
11.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest   prowadzone  w  trybie  przetargu  
nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo  
zamówień  publicznych  (Dz. U.  Nr  19  poz.  177  z  późn.  zm.). 
 
 
 

Burmistrz   Miasta  i  Gminy   
 

      Andrzej  Mikulski 
 
 
Ogrodzieniec,  dnia  5.09.2006r. 
 
 
 
 
 


