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                                             ZAPYTANIE  OFERTOWE 
 
                           dotyczące wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn. 
 
Zakup i dostawa fortepianu uŜywanego marki Stainway&Sons  model O dla gminy Kluczbork 

 
 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest:  
 
     Zakup i dostawa fortepianu uŜywanego marki Stainway&Sons  model O dla gminy Kluczbork. Fortepian 

moŜe być przeznaczony do kapitalnej renowacji i dostarczony Zamawiającemu po przeprowadzeniu 

renowacji w terminie do dnia 30.09.2016r.   

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest dostarczyć i wnieść fortepian do budynku kina 

BAJKA  w Kluczborku, ustawienia we wskazanym miejscu i przygotowania do uŜytkowania, w tym 

nastrojenia instrumentu. Nastrojenie instrumentu zostanie sprawdzone przez stroiciela fortepianów. 

W ramach przedmiotu zamówienia wraz z instrumentem naleŜy dostarczyć: 

1/ławę fortepianową z regulowaną wysokością siedzenia – 1 szt. 

2/uszyty na miarę pokrowiec na instrument – 1 szt. 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty równowaŜnej. 

Za równowaŜny instrument uznany zostanie ten , który będzie charakteryzował się m.in. następującymi 

cechami: 

a)długość  170-180cm, 

b)szerokość 140-150cm, 

c)wysokość 95-103cm, 

d)wykonanie ręczne, 

e)klawiatura drewniana, 

f)pozycje ustawienia pulpitu – 5, 

g)nogi wyposaŜone w rolki mosięŜne, 

h)wykończenie czarny połysk, lakier poliestrowy, efekt „lustra”, 

i)klawiatura – 88 klawiszy, 

j) pozycje otwarcia przykrywy fortepianu- 3, 



k)naciąg strun –krzyŜowy, struny wiolinowe z najwyŜszej jakości drutu stalowego;  struny w polu 

basowym owijane drutem z czystej miedzi – fabrycznie nowe, 

l)rama wykonana z Ŝeliwa w technologii odlewania próŜniowego, 

ł)pedały – 3 szt ( środkowy pedał  sostenuto), 

m)niklowane kołki stroikowe o drobnym zwoju gwintu. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawca będzie realizowana w  następujący sposób: 
1/ 50% wynagrodzenia w terminie 30 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 
2/50% wynagrodzenia w formie factoringu samorządowego. Wykup factoringu nastąpi do 
dnia 31 marca 2017r. Koszty factoringu naleŜy uwzględnić w wynagrodzeniu Wykonawcy.  
 
Wymagany  okres  gwarancji -   5 lat. 

3. Wymagany termin realizacji: do dnia 30.09.2016r. 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniŜsza cena - 100%. 

5. Oferty wraz z kosztorysem ofertowym naleŜy składać w terminie do dnia  30.06.2016r. do 

godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.  

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r. o godz. 10.10 w Urzędzie Miejskim 

Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138). 

7. Osobą upowaŜnioną  do kontaktu jest: Krystyna Kr ęŜel tel. 77 418 27 58. 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


