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ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2015 

(o  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO ) 

  

 

Dotyczy dostawy instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami 

dla  ZSM w Tarnowie 

 

ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Muzycznych im I.J. Paderewskiego w Tarnowie 

Jolanta Światłowska 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów dnia: 27.08.2015 r.  
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Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego zwany dalej „Zamawiającym”  w związku z art.4 ust.8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
cenowej. 

 

I. Zamawiający 

Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego  

33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4 

tel. (14) 621 04 08, faks (14) 621 92 43 

NIP 873-17-29-116 

REGON 000278103 

e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl 

http://www.zsmuz.tarnow.pl/ 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem Wykonawcy do Zespołu Szkół 

Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie fabrycznie nowych instrumentów muzycznych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1  AKORDEON GUZIKOWY PIGINI CARACTER  Z KONWERTOREM  - 1 SZTUKA 

Opis techniczny: 
 Strój w zakresie: A1 = 440 – 442 Hz 
 Kolor: czarny 

 
Manuał dyskantowy: 

 58 dźwięków  
 5 rzędów  
 3 chóry  
 7 regestrów  
 system B- rosyjski 
 4 kominy  

Manuał basowy: 
 120 basów  
 4 chóry  
 6 regestrów  

Manuał melodyczny: 
 55 dźwięków  
 2 chóry  
 system B – rosyjski  

Wyposażenie:  
 pasy nośne z pasem poprzecznym 
 pokrowiec 
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2.2 KONTRABAS STRUNAL MODEL 5/35C – 1 SZTUKA 

 
Opis techniczny: 

 

 rozmiar 1/2 
 menzura instrumentu: 96 - 97cm 
 wysokość instrumentu: 170 – 172 cm 
 wysokość pudła rezonansowego: 100 – 105 cm 
 szerokość pudła rezonansowego: 60 - 63 cm 
 płyta górna: lity świerk 
 tył płaski klonowy 
 boki instrumentu: klon 
  szyjka: klon 
  podstrunnica hebanowa 
  struny Thomastik solowe  

 
Wyposażenie: 

 
 smyczek z żabką francuską 
 pokrowiec  
 dodatkowy komplet strun Thomastik solo 

 

 

2.3 FLET  JUPITER JFL-509S  - 3 SZTUKI  

Opis techniczny:  
 

 posrebrzany korpus i główka   
 zakrzywiona główka „omega”  
 skala do D bez stopki   
 brak klap trylowych    

 
Wyposażenie: 

 
 futerał twardy,  
 pokrowiec, 
 akcesoria.   

 
 
 

2.4 FLET YAMAHA ZFL-371  -  1 SZTUKA 

Opis techniczny:  
 

 korpus: srebro niklowe 
 płytka ustnikowa: srebrna 
 główka CY: srebrna 
 otwarte klapy 
 mechanika E 
 stopka H 

Wyposażenie: 
 

 futerał twardy,  
 pokrowiec, 
 akcesoria.   
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2.5 KLARNET FENIKS FCL-303- 3 SZTUKI 
 
 
 

Opis techniczny:  
 

 klarnet w stroju C 
 korpus wykonany z ABS-u 
 mechanizm niklowany 
 pomniejszony rozstaw okularów 

 
Wyposażenie: 

 
 

 ustnik,  
 ligatura i stroik, 
  futerał w formie plecaka 

 
 
 
 

2.6 OBÓJ FOSSATI J 20 - 1 SZTUKA 
 
 

Opis techniczny:  
 

 System klapowy – conservatoire automat 
 Korpus - grenadill 
 trzecia klapa oktawowa,  
 klapa F dla lewej reki,  
 mechanizm posrebrzany 
 F widełkowe,  
 klapa Ab - Bb,  
 system "Bb zamyka C",  
 regulacja niskiego Bb,  

 
Wyposażenie: 

 
 futerał i akcesoria. 

 
 

2.7 WIBRAFON ADAMS  ARTIST CLASSIC VAWT30- SILVER – 1 SZT.  
 

Opis techniczny: 

 skala 3 oktaw, F3-F6  
 strój A=442Mhz  
 sztabki wykonane z aluminium  57-38 mm 
 rama z regulacją typu Voyager 
 motor z zakresem regulacji  prędkości obrotów od 40 – 140 
 wymiary:  

 długość 153 cm 
 szerokość 40-75 cm 
 wysokość 88-103 cm  
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Wyposażenie: 
 
 

 pokrowiec zabezpieczający sztabki, oryginalny, wytworzony przez producenta instrumentu  
 2 komplety pałek 
 trap 

 

2.8 MARIMBA ADAMS CONCERT MCHV43 ROSEWOOD  -  1 SZTUKA 

 

Opis techniczny: 

  skala 4 1/3 oktaw, A2 – C7  
 strój A=442Mhz  
  sztabki wykonane z sezonowanego drzewa Hondurasu Rosewood (67-40 mm) 
 rama z regulacją  typu Voyager  
 wymiary:  

 długość 207 cm 
 szerokość 40-90 cm 
 wysokość 85-105 cm 

 

Wyposażenie: 
 
 

 pokrowiec zabezpieczający sztabki, oryginalny, wytworzony przez producenta instrumentu  
 2 komplety pałek 
 trap 

 
 

2.9 WERBEL KLASYCZNY  PEARL PHP 1465  PHILFARMONIC SERIES -  1 SZTUKA 

 

Opis techniczny: 

 werbel wykonany z 7,5 mm, pojedynczej warstwy klonu 
 wymiary 14x 6,5” 
 cichy mechanizm regulacji napięcia sprężyn ( 3 pozycje) 
 naciąg Remo Diplomat 
 

Wyposażenie: 
 
 

 statyw 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie instrumentów na wskazane miejsce, strojenie 

instrumentów po ich wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu  

w siedzibie Zamawiającego.  

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

5.  Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji 

od daty dostawy i sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo–odbiorczego. Wykonawca 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki  

w okresie gwarancyjnym, do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 

usterki.  
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W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany  

w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy.  

6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

6.1.  w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy,  

6.2.  w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji.  

7.  Oferowane przez Wykonawców instrumenty muzyczne muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać 

zapewniony serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) i pogwarancyjny na terenie kraju (Polska). 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

3 Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2015  r. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1.  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu  sporządzonym wg wzoru załącznika nr 1,  

2.  Oferta powinna mieć formę pisemną, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), zawierać datę 
sporządzenia oraz obowiązkowo podpis i pieczątkę imienną Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy.  

3. Do oferty należy dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej  wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
oferty.  

4. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę.  

 
V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1.  Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz napisem „Oferta na 

dostawę instrumentów muzycznych – zapytanie ofertowe Nr 1/2015” należy składać w Zespole 

Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 sekretariat (czynny poniedziałek – 

piątek 8:00-14:00) do dnia 10.09.2015 r., godz. 15 00.  

2.  W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać  

w ten sam sposób. 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z nieprawidłowego opisania opakowania. 

3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które 

wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.  

4.  Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź  

w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku 

uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu należy na 

kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz 

Nr zapytania ofertowego lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić 

Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz Nr zapytania 
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ofertowego, którego dotyczy wycofanie. Decyzja o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

 

VI. Ocena ofert 

1.  Zmawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1)  Cena oferty - 100%  

2.  Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę o najniższej łączne wartości brutto wszystkich 

instrumentów. 

 

VII. Termin oceny ofert 

1. Ocena ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów,  

ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 w dniu 11.09.2015 r.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 1300 w siedzibie Zmawiającego oraz 

na stronie internetowej pod adresem www.zsmuz.tarnow.pl 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zsmuz.tarnow.pl 

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

1. O wyborze  najkorzystniejszej oferty Zmawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.zsmuz.tarnow.pl 

 

IX. Dodatkowe informacje 

1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Światłowska –Dyrektor Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4, tel.. 14 621 92 43, 14 621 04 08 

. X. Załączniki: 

1.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, 27.08.2015 r.    

http://www.zsmuz.tarnow.pl/
http://www.zsmuz.tarnow.pl/
http://www.zsmuz.tarnow.pl/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 
 
 

…………………………………………………. 
miejscowość, data 

………………………………………………………… 
pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)  

 
 

 
FORMULARZ OFERTAOWY 

 
Na dostawę  instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla  ZSM w Tarnowie 

– zapytanie ofertowe Nr 1/2015 

 

 
 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli dotyczy) oraz adres Wykonawcy  
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
NIP:    ................................................... 
 
REGON:    ................................................. 
 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia (określonego w rozdział II ust. 2 Zapytania ofertowego) za: 

 
 
  
 
 
 
 

 
(słownie kwota brutto:.....................................................................................................................................................................)  

 
2. Oświadczamy, że: 

a) oferowane przez nas instrumenty spełniają wszystkie wymagania określone  
w opisie przedmiotu zamówienia  - rozdział II ust. 2 Zapytania ofertowego 

b) zamówienie wykonamy w terminie określonym w rozdziale III Zapytania ofertowego 
c) oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
d) udzielimy ……………………........... miesięcy gwarancji na dostarczone instrumenty  
e) oferowane przez nas  instrumenty muzyczne są fabrycznie nowe, a także mają zapewniony 

autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) i pogwarancyjny na terenie kraju 
(Polska). 

e) korespondencję należy kierować pod adres: 

Nazwa   

Adres  

Kwota Netto Stawka podatku 
VAT 

Kwota podatku 
VAT 

Kwota Brutto 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

 

--------------------------- 
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Nr telefonu  

Nr faksu  

E-mail  

 
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie 

do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz dokumentu potwierdzającego realizowanie 
dostawy (protokół odbioru).  

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po sprawdzeniu 
zgodności dostawy z zamówieniem.  

5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  
 

FORMULARZ CENOWY 

Lp. Nazwa i typ/model  
Ilość 
Szt. 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostk

owa 
brutto 

Wartość 
brutto 

  A B A x B C A x C 

1. 
Akordeon guzikowy Pigini Caracter  z 

konwertorem  z akcesoriami 
 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

2. 

Kontrabas Strunal model 5/35c z 

akcesoriami 1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
………… 

3. 
flet  Jupiter JFL-509S  z akcesoriami 

 

 
3 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

4. 

flet Yamaha ZFL-371  z akcesoriami 

 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

5. 
Klarnet Feniks FCL-303 z akcesoriami 

 

 
3 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

6. 
Obój Fossati J 20 z akcesoriami 

 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

7. 

Wibrafon ADAMS  Artist Classic VAWT30- 

Silver z akcesoriami 

 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

8. 

Marimba Adams Concert MCHV43 

Rosewood  z akcesoriami 

 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

9. 

Werbel klasyczny  PEARL PHP 1465  

Philfarmonic Series z akcesoriami 

 

 
1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
…….…… 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY 
 
…………. 

 

……………………………………………… 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 


