Węgliniec, dnia 17.06.2013 r.
MGOK. ZP. 5/06/13
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Węglińcu, przy ul.Pl.Wolności 1
tel. 75 77 12 510, 662057232
e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl
na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dostawa zestawu edukacyjnych instrumentów muzycznych”

1. Opis sposobu przygotowania oferty;
a) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
b) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania
oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą elektroniczną na adres:
kultura.wegliniec@interia.pl
c) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
d) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) Oferta ma obejmować całość zamówienia.
2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu edukacyjnych instrumentów muzycznych:
2.1. Gitara elektryczno-akustyczna 6-cio strunowa. Płyta wierzchnia: świerk, boki i tył z
Catalpa. Gryf mahoniowy, podstrunnica i mostek palisander. Elektronika aktywna- Active
EQ+ pokrowiec i statyw- 1 szt.
2.2. Gitara klasyczno- akustyczna w rozmiarze 3/4+ pokrowiec i statyw. Opis przedmiotu:
rozmiar:3/4, lakier- połysk, podstrunnica- lakierowana, ilość progów- 19, menzura-650 mm
struny- metalowe
DANE TECHNICZNE- długość całkowita: 99,7 cm, szerokość: 35 cm; grubość pudła (przy
gryfie): 8,0 cm, grubość pudła (przy stopce): 8,0 cm; szerokość gryfu (na I progu): 4,7 cm,

szerokość gryfu (przy pudle): 5,5 cm; grubość gryfu (na I progu): 2,15 cm; menzura (długość
czynna strun): 65 cm- - 1 szt.;
2.3.Gitara klasyczna w rozmiarze 1/2 z płytą wierzchnią, boczkami i płytą tylną -+
pokrowiec i statyw.
Opis produktu: rozmiar-1/2, menzura-544 mm, ilość progów-18, struny- nylonowe, kluczeniklowane, płyta wierzchnia-lipa amerykańska, boki i tył-lipa amerykańska, gryf-nato,
podstrunnica i mostek-hardwood, rozetka-malowana, wykończenie-lakierowe, wysoki połysk
- 1 szt.;
2.4. Zestaw instrumentów perkusyjnych - 1 szt.:
a) janczary na taśmie - 4 dzwonki, para,
b) janczary - 21 dzwonków, długość drewnianej rączki 24 cm,
c) janczary - 5 dzwonków,
d) kastaniety drewniane na rączce - długość całkowita 21 cm
e) klawesy drewniane - długość 16,5 cm, szerokość 6 cm, grubość 4 cm
f) marakasy drewniane z rączką, para - długość 27 cm, średnica 8 cm,
g) pudełko akustyczne prostokątne - długość 20cm, szerokość 19,5 cm,
h) tamburyno z membraną - 6 talerzyków, średnica 20 cm,
i) trójkąt - 15 cm.
2.5. Dzwonki chromatyczne 27 tonowe- 2 szt;
2.5. Komplet bębenków ręcznych z pałeczkami-średnica- 20, 25 i 30 cm+
3 pałeczki- 3 szt.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 lipiec 2013 r.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%
5. Oferta ma zawierać:
5.1.formularz ofertowy,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
6.1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, m.in. transport do siedziby zamawiającego
7.Miejsce i termin złożenia oferty:
7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 30.06.2013 r., do
godz. 14.oo.
7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie
rozpatrywana

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Izabela Uśpieńska-Domagała, tel.757712510, 662057232,

Anna Sarnakowska-Polak
(podpis pracownika
merytorycznego)

Załączniki:
1. formularz oferty
2. ____________
3. ____________
4. ____________

Załącznik nr 1
do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

____________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Pl. Wolności 1
59-940 Węgliniec

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa : .................................................................................................................
Siedziba; ...............................................................................................................
Nr telefonu /faks: ..................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa zestawu
edukacyjnych instrumentów muzycznych”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w
zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za cenę ryczałtową
__________________________ zł brutto

L.P.

Nazwa

Ilość

1.

Gitara elektrycznoakustyczna 6-cio strunowa
Gitara klasycznoakustyczna w rozmiarze 3/4
Gitara klasyczna w
rozmiarze 1/2
Zestaw instrumentów
perkusyjnych

1

2.
3.
4.

1
1
1

Cena za 1 szt.

Cena (ilość
szt.)

5.
6.

Dzwonki chromatyczne
Bębenki ręczne z
pałeczkami

2
1

Razem
1. Termin realizacji zamówienia – 15 lipca 2013r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w
zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu
wykonawcy

