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Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy instrumentów muzycznych w ramach 

projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez 

kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki 

ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu 

zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR” 
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I. Zamawiający  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówień 

Zamówienie  zostanie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa do siedziby zamawiającego niżej 

wymienionego sprzętu nagłaśniającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na następujące 

artykuły: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Parametry minimalne/Typ Ilość szt. 

 
 
 
1 Skrzypce 

Hofner H11E V 4/4: rozmiar 4/4, płyta 
wierzchnia ze świerku alpejskiego, spód i 
boki klon europejski, podstrunnica i stroiki 
hebanowe, klonowy mostek, kolor brązowy, 
wykończone na wysoki połysk. Futerał w 
zestawie. 
24 miesiące gwarancji 

1 

 
 
 
 

2 Skrzypce mistrzowskie 

Hofner H215 GG V4/4: niemiecka produkcja 
ręczna, kopia modelu Guarneri, płyta 
wierzchnia ze świerku alpejskiego, spód i 
boki z klonu europejskiego, podstrunnica i 
stroiki hebanowe. Futerał w zestawie. 
24 miesiące gwarancji 

1 
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3 Smyczek 

Hofner AS34V V4/4 – włosie mongolskie, 
włókno węglowe, hebanowa żabka z 
paryskim oczkiem, rozmiar 4/4 
24 miesiące gwarancji 

1 

 
 
 

4 
Smyczek 

Hofner H7/13 V 4/4 - włosie mongolskie, 
drewno brazylijskie, oktagonalny, niklowo-
srebrna owijka, zasuwka z macicy perłowej, 
rozmiar: 4/4 

1 

 
 
 
 
 

5 Struny 

wysokiej jakości wielopasmowy rdzeń ze 
stali węglowej, owijka z egzotycznych 
stopów, takich jak tytan i wolfram , ciepły, 
bogaty ton przypominający dźwięk strun 
jelitowych, ekstremalnie szybka reakcja 
smyczka, łatwość gry, delikatny dźwięk przy 
uchu, jednak e z du a emisja na sali 
koncertowej, długa żywotność, stabilność 
dźwięku niezależnie od panujących 
warunków gry 

5 kompletów 

 

3. Realizacja projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez 
kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki 
ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu zwiększenia 
konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR”, którego zakres obejmuje m.in. dostawę 
stanowiącą wyżej opisany przedmiot zamówienia, jest współfinansowana przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z 
wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.” 
 

IV. Termin  i miejsce realizacji zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia 

przez zamawiającego (faksem lub e-mailem). 

2. Miejscem realizacji zamówienia jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 

zamawiającego. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

VI. Wykaz dokumentów  

1.Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi  

załącznik nr 1. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Mirosław Kret -  tel. (046) 837 37 05,  faks (46) 837 33 77. 

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki ul. Blich 10, 99-400 Łowicz w zamkniętych kopertach z następującym 

oznaczeniem: Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy instrumentów 

muzycznych w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania 

ŁGR poprzez kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i 

łowickiej muzyki ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu 

ŁGR, w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR” 

oraz "Nie otwierać przed 29.08.2013 r. godz. 10.00 .”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert e-mailem na adres: 

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

W tytule wiadomości należy wpisać: "Nie otwierać przed 29.08.2013 r. godz. 10.00 

- Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy instrumentów muzycznych w ramach 

mailto:blich@zsp2lowicz.pl
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez 

kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki 

ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu 

zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR” 

3. Termin składania ofert upływa 29.08.2013 r. o godz. 9.00. (dotyczy zarówno 

ofert składanych pisemnie oraz e-mailem). 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.00  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) na wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.  

3. Kwoty  zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają 

wymagania określone w niniejszym zapytaniu. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.  

3. Dla oceny punktowej złożonych ofert  zastosowany zostanie wzór: 

W= (Cmin / C) * 100 
gdzie W   – liczba punktów oferty badanej 
Cmin   - cena najtańszej oferty 
C     - cena badanej oferty. 
 

4.  Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera 



 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone 

rybołówstwo 
 

6 

identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.zsp2lowicz.pl 

2. Zamawiający złoży zamówienie (faksem lub e-mailem) Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje  

z wykonania dostawy (pisemnie) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 

 

 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, 

którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

4.1. nie została złożona żadna oferta, 

4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  
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4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie 

umowy nie leży w interesie zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

6. Oferty nieodpowiadające wymaganiom zamawiającego nie będą rozpatrywane. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 

 


