Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Wandy Kossakowej w Sanoku
ul. Podgórze 25 38-500 Sanok
NIP: 687 14 43 413

Sanok, 25.09.2018r.

„Zapytanie ofertowe nr 2/2018”
Dotyczy: dostawy instrumentu sztabkowego – marimby 5-oktawowej
I. Zamawiający.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku
ul. Podgórze 25 38-500 Sanok NIP: 687 14 43 413
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentu sztabkowego – marimby 5-oktawowej
finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Marimba One Frames 3100
- Rama - sztywna, trwała, drewniana - mahoń, z oznaczonymi wskaźnikami wysokości oraz
drewnianymi poprzeczkami - mahoń
- Klawiatura - wyselekcjonowany palisander honduraski
- Rezonatory - uwypuklające ciepłe niskie tony – kolor czarny
- Strój 443 Hz
- Wielkość sztabek - szerokość 40 - 73 mm
- Regulowana wysokość 87 – 98 cm
- Hydrauliczna regulacja wysokości
- Precyzyjna regulacja wysokości za pomocą korby
- Długość 251 cm, szerokość 40 – 105 cm
- Liczba oktaw 5
- Instrument fabrycznie nowy
3. Gwarancja i serwis.
Oferent udzieli 36 miesięcznej gwarancji oraz zapewni szybki i sprawny serwis do 30 dni.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2018 r.
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IV. Sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien przesłać ofertę na załączonym formularzu.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
muzyksanok@onet.pl lub poczty, kuriera może także być dostarczona osobiście na adres:
ul. Podgórze 25 38-500 Sanok do dnia 02.10.2018r. wraz z załączoną kserokopią wypisu
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionym z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.10.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostaną ogłoszone o godzinie 14:00 w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Wandy Kossakowej w Sanoku w sali nr 23.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.psmsanok.pl
VI. Ocenia ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%, w tym warunki serwisu i gwarancji
VII. Wybór oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem
poczty elektronicznej i poczty na wskazany adres.
VIII. Informacje.
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Tarnawczyk pod numerem telefonu 608-407-358
oraz adresem email: muzyksanok@onet.pl
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