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Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.29.2017 

Kraków 11.07.2019 r. 

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: ”Sukcesywną dostawę 

artykułów dostępnych w katalogu Vienna World” 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Sukcesywną dostawę artykułów w z katalogu Vienna World, w szczególności: 

 

• Gumki z nadrukiem muzycznym lub autografami kompozytorów (Bach, Beethoven, Mozart) 

• Linijki z nadrukiem muzycznym 

• Ołówki z nadrukiem muzycznym 

• Magnesy w kształcie instrumentów 

• Parasole zdobione autografami nutowymi 

• Temperówki z nadrukiem muzycznym 

• Zestawy biurowe składające się z linijki, ołówka i temperówki 

• Piórniki z nadrukiem muzycznym 

• Serwetki z nadrukiem muzycznym 

 

Zamawiający zawrze umowę na kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, to jest  73 800,00 zł brutto. 

 

II.  Wymagania dla Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia  

1.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez 

Zamawiającego. 

1.2 Artykuły będą dostarczane na koszt Zamawiającego. 

2. Realizacja dostawy 

2.1 Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamówienia będą składane drogą 

telefoniczną lub mailową. 

22. Termin wysyłki zamówień cząstkowych nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia 

2.3 Metoda i częstotliwość rozliczeń: faktury płatne przelewem. Na rachunek bankowy wskazany w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

 

2.4 zasady ustalania ceny zamawianych artykułów: ceny detaliczne ustalane są na podstawie cen dostępnych w 

katalogu dostawcy (na jego stronie internetowej). Od cen detalicznych netto ujmowany jest rabat handlowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy 

 

2.6 warunki dostawy: 

 Jeśli zamawiany produkt jest chwilowo niedostępny, może być zachowany jako back order, z terminem 

realizacji do 60 dni kalendarzowych. Po tym terminie uznaje się zamówienie na ten produkt za nieważne. 

 Jeśli w zamówieniu występuje produkt chwilowo niedostępny Wykonawca powinien o tym poinformować 

Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. 

 

 

 



2 
 

Szczegóły realizacji, odbioru oraz warunki płatności określone są we Wzorze Umowy, stanowiącym 

załącznik do Zapytania Ofertowego. 

III. Kryteria oceny ofert  

Cena 100% rozumiana jako rabat handlowy od cen katalogowych  

Kryterium cena obliczana będzie w następujący sposób: 

 

C=……Cbad………………….. x 100 

             Cmax,  

gdzie: 

Cbad - oznacza wysokość (procent) rabatu zaoferowanego w ocenianej ofercie  

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium                                                                                   

Cmax - oznacza najwyższy procentowo rabat zaoferowany  

 

IV. Termin realizacji: 

Sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od  zawarcia umowy lub do wyczerpania górnej granicy zobowiązań 

wynikających z umowy. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej (skan 

podpisanych dokumentów), w terminie składania ofert. Wystarczające będzie przesłanie skanu oferty na 

adres email: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl.  

2. Oferta powinna: 

a) być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym  

b) być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 

3. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze 

sporządzeniem i złożeniem oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty niekompletnej lub zawierającej błędy Zamawiający dopuszcza możliwość 

uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub złożenia wyjaśnień ich dotyczących. Zamawiający może 

ograniczyć podmiotowo zakres wyjaśnień i uzupełnień tylko w odniesieniu do oferty Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona. 

6. W przypadku oczywistych omyłek oraz omyłek rachunkowych w Ofercie osoba prowadząca postępowanie 

poprawia je i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu. W przypadku innych omyłek niepowodujących 

istotnych zmian w treści Oferty osoba prowadząca postępowanie może poprawić te omyłki i wezwać 

Wykonawcę do wyrażenia zgody na ich poprawienie w wyznaczonym terminie. 

7. Cena oferty musi być podana w złotych (PLN) i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie 

rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji treści oferty lub żądania złożenia przez Wykonawców 

ofert dodatkowych, zawierających warunki realizacji nie mniej korzystne niż w ofertach pierwotnych. 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania Ofert. 

 

mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl


3 
 

VI. Termin przesłania oferty: 

 

a. Prosimy o złożenie oferty do siedziby Zamawiającego w terminie do 22.07.2019 r. do godz. 12:00 

b. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę: 

w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków, Sekretariat I, 

pok.107, Koperta powinna zostać opisana jako: ”Sukcesywna dostawa artykułów dostępnych w katalogu 

Vienna World” 

 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 

 - poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej) 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 

zamowienia_publiczne@pwm.com.pl, 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

 

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

b) Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie 

prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny. 

c) Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się  

o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub 

udzielenie wyjaśnień. 

e) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. 

Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www.pwm.com.pl.  

f) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który: 

• nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zawartą z Zamawiającym, w okresie ostatnich 3 lat. 

g) Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców w przypadku, gdy oferta: 

• jej treść nie odpowiada treści ZO, 

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

• wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

• Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie innych omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za taką sytuację zostanie uznana 

także sytuacja, w której Wykonawca nie nie udzielił wyjaśnień,  

• Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie 

Zamawiającego. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zapytania, a także unieważnienia postępowania 

bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione w 

szczególności w przypadku, gdy: 

• nie złożono żadnej oferty, 

• wykonawcy, którzy złożyli oferty nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w ZO 

lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, 

http://www.pwm.com.pl/
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• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

• wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  

i) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym 

z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od 

postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.  

j) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. 

Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie 

konkurencyjności. 

k) Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy oferta Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

IX. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 

jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a, 31-111. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego. Dane osobowe 

wskazanych osób będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje 

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO , prawo do przenoszenia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO , prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a także później tj. w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Odbiorcami 

Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku jakichkolwiek 

pytań w zakresie RODO możliwy jest kontakt poprzez adres email:pwm@pwm.com.pl Po stronie Wykonawcy 

leży obowiązek uzyskania zgody osoby fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym w składanej ofercie. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 
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