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ZP/6/2022                                                                          Zamość, dnia 04.11.2022 r. 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Dostawa nowych instrumentów muzycznych do Orkiestry Symfonicznej im. Karola 

Namysłowskiego w Zamościu”. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 Zamawiający – Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu 
działając na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym (bez 
przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w  art. 275 pkt 1 ustawy Zamawiający informuje: 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej: 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 17 SWZ jest 
Oferta złożona przez Wykonawcę: 

➢ Część 1 Instrumenty dęte blaszane – flugelhorn B, trąbka 
B 
 ZM CONCEPT ZBIGNIEW ZYGMUNT, ul. Ks. Hugona Kołłątaja ½, 85-080 
Bydgoszcz z ceną ofertową brutto: 35.424,00 zł, długością okresu gwarancji 24 
miesiące. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ 
oraz jego oferta przedstawia korzystny bilans ceny, i innych kryteriów określonych 

w SWZ - „cena ofertowa" – 60 pkt., „długość okres gwarancji” – 40 pkt., razem – 100, wpłynęła 

jako jedyna. 

Lp. Nazwa, adres Wykonawcy Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„okres 

gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 ZM CONCEPT ZBIGNIEW ZYGMUNT 
UL.HUGONA KOŁŁĄTAJA ½ 
85-080 BYDGOSZCZ 

60 40 100 

 

➢ Część 2 Klarnety 
 SALON I SERWIS INSTRUMENTÓW DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA, ul. 
Zacisze 3, 40-025 Katowice z ceną ofertową brutto: 43.240,00 zł, długością 
okresu gwarancji 24 miesiące. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ 
oraz jego oferta przedstawia korzystny bilans ceny, i innych kryteriów określonych 

w SWZ - „cena ofertowa" – 60 pkt., „długość okres gwarancji” – 40 pkt., razem – 100, wpłynęła 

jako jedyna. 
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Lp. Nazwa, adres Wykonawcy Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„okres 

gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 SALON I SERWIS INSTRUMENTÓW 
DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA 
Zacisze 3, 40-025 Katowice 

60 40 100 

 

➢ Część 3 Flet Piccolo 
 Jarmuła Music Sp. J, Mikołajewice 186, 33-121 Mikołajewice z ceną ofertową 
brutto: 26.000,00 zł, długością okresu gwarancji 24 miesiące. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ 
oraz jego oferta przedstawia dosyć korzystny bilans ceny, i innych kryteriów określonych 

w SWZ - „cena ofertowa" – 60 pkt., „długość okres gwarancji” – 40 pkt., razem – 100, 

Lp. Nazwa, adres Wykonawcy Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„okres 

gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 Jarmuła Music Sp. J 
Mikołajowice 186, 33-121 Mikołajewice 

60 40 100 

2 ALECMUSIC Aleksander Fojcik 
ul. Kłodnicka 31/2, 40-703 Katowice 

Oferta odrzucona 

 

➢ Część 4 Instrumenty perkusyjne - kotły 
 ADA -MUSIC KRECICHWOST SP.J, ul. Węglowa 14, 43-502 Czechowice -
Dziedzice z ceną ofertową brutto: 44.288,34 zł, długością okresu gwarancji 24 
miesiące. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ 
oraz jego oferta przedstawia korzystny bilans ceny, i innych kryteriów określonych 

w SWZ - „cena ofertowa" – 60 pkt., „długość okres gwarancji” – 40 pkt., razem – 100, wpłynęła 

jako jedyna. 
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Lp. Nazwa, adres Wykonawcy Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„okres 

gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 ADA-MUSIC KRĘCICHWOST SP.J 
ul. Węglowa 14, 43-502 Czechowice-
Dziedzice 

60 40 100 

2 Anderski – Roman Anderski 
ul. Gliwicka 246 
44-207 Rybnik 

59,23 40 99,23 

3 Jarmuła Music Sp. J 
Mikołajowice 186 
33-121 Mikołajewice 

53,84 40 93,84 

 

➢ Część 5 Skrzypce 
TOPA – INSTRUMENTY MUZYCZNE WOJCIECH TOPA, Sobczakówka 8B, 34-
500 Zakopane z ceną ofertową brutto: 50.000,00 zł, długością okresu gwarancji 24 
miesiące. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ 
oraz jego oferta przedstawia korzystny bilans ceny, i innych kryteriów określonych 

w SWZ - „cena ofertowa" – 60 pkt., „długość okres gwarancji” – 40 pkt., razem – 100, wpłynęła 

jako jedyna. 

Lp. Nazwa, adres Wykonawcy Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów 

przyznana 
w 

kryterium 
„okres 

gwarancji” 

Łączna liczb 
przyznanych 

punktów 

1 TOPA INSTRUMENTY WOJCIECH 
TOPA, Sobczakówka 8B, 34-500 
Zakopane 

60 40 100 

 

2. O braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 

3. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu dla Części 3 odrzucił ofertę Wykonawcy: 

ALECMUSIC ALEKSANDER FOJCIK, ul. Kłodnicka 31/2, 40-703 Katowice. Oferta została 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, złożona oferta nie została 

podpisana ani podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym, ani podpisem elektronicznym 

czego wymagał Zamawiający. 
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Uzasadnienie faktyczne;  

Oferta zgodnie z artykułem 63 ust. 2 Ustawy Pzp oraz postanowieniami pkt. 12 SWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne 
ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W niniejszym postępowaniu 
wykonawca złożył ofertę, na którą składały się następujące pliki: formularz ofertowy, 
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. Wykonawca przesłał Zamawiającemu pliki oferty. Zamawiający dokonując 
badania i oceny ofert stwierdził, że pliki te nie zostały przez wykonawcą podpisane żadnym z 
podpisów wymienionych w artykule 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz pkt 12 SWZ. Mając na uwadze 
powyższe zamawiający stwierdza, że wykonawca złożył ofertę sprzeczną z ustawą  
i warunkami zamówienia określonymi w SWZ i tym samym oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu na podstawie artykułu 226 ust. 21 pkt 5 (niezgodna z warunkami zamówienia) oraz 
art. 226 ust. 1 pkt 3. (niezgodna z przepisami ustawy) 
 

ponadto 

informuję, że Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Professional Drum Store Anna 

Glinka- Sochacka  

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, sporządzona lub 

przekazana w sposób nie zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez Zamawiającego. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę w formacie uniemożliwiającym jej 

otwarcie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego 
przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom  wskazanym w art. 505 Pzp, środki 
ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w ROZDZIALE 19.   
 
 

 

 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 Pzp nastąpi 
zgodnie z art. 308 ust. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania niniejszego 
zawiadomienia.  

 
W imieniu Zamawiającego  

Zastępca Dyrektora 
/-/ 

Magdalena Olszewska 


