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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego, ul. Gnilna 3, 80-847
Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3209950, faks 58 3209950 , strona internetowa www.osm.gdansk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organy-demontaż, transport do Polski, czyszczenie i
konserwacja, montaż i strojenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. ul. Gnilna 3 80-847 Gdańsk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa obejmuje: demontaż organów w
miejscu zakupu, transport do siedziby Zamawiającego, czyszczenie, konserwacja i naprawa organów, złożenie
organów w siedzibie Zamawiającego, strojenie. Organy używane firmy Klais z 1967 r. Opus 1385 - zakup dokonany w
odrębnym postępowaniu Na wykonaną usługę zostanie udzielona 2-letnia gwarancja.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.86.00.00-1, 98.39.60.00-5, 37.31.13.00-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
•2. Uzasadnienie wyboru trybu
Organy przeznaczone są na potrzeby procesu dydaktycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w
Gdańsku przy ul. Gnilnej 3. Zakup konkretnego typu i modelu instrumentu został podyktowany potrzebą
zapewnienia dla celów edukacyjnych najwyższej jakości i klasy instrumentu oraz odpowiednich parametrów
technicznych, odpowiadających wymogom procesu edukacyjnego wdrażanej reformy szkolnictwa artystycznego.
Organmistrz Jens Salzmann, prowadzący działalność pod firmą Orgelbau Salzmann w Republice Federalnej
Niemiec, po wizji lokalnej w siedzibie Sprzedającego ocenił stan instrumentu i zakres niezbędnych prac oraz
przedstawił kompleksową ofertę obejmującą wszystkie niezbędne czynności od demontażu organów w miejscu
zakupu (organy są używane i znajdują się w siedzibie Sprzedającego) do montażu w siedzibie Zamawiającego i
udziela na wykonaną usługę 2 lat gwarancji. Doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia działalności przez
organmistrza Jensa Salzmanna dają rękojmię najwyższej klasy usług.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
•Orgelbau Salzmann Jens Salzmann, Brokenkamp 2, Petershagen, kraj/woj. Niemcy.

