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

Sanok, 03.12.2021r.

Znak sprawy 152/PSM/2021

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: dostawy instrumentów:
- Akordeon guzikowy 4 chórowy równoważny z FISITALIA 58.46 FB – 1 szt.
- Akordeon guzikowy 3 chórowy równoważny z FISITALIA 52.34 FB – 1 szt.
- Akordeon guzikowy równoważny z FISITALIA JUNIOR – 1 szt.

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 zakup i dostawa do siedziby zamawiającego nowych
instrumentów muzycznych, nie będących przedmiotem ekspozycji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Gwarancja i serwis.
Oferent udzieli 36 miesięcznej gwarancji na instrumenty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
III. Termin wykonania zamówienia: do 16.12.2021 r.

IV. Sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien przesłać ofertę, która powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail.
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
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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 09.12.2021r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.12.2021r.
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.
VI. Ocena ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%, w tym warunki gwarancji.
VII. Wybór oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
VIII. Informacje.
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Perkołup pod numerem telefonu 134645315 oraz
adresem email: muzyksanok@onet.pl
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