
 

 

Płock, dnia 11.08.2022 r 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup instrumentu muzycznego marimby wraz z 

pokrowcem”. 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022 r  

 

3. Kryteria oceny ofert: cena 100 %  

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte 

kryteria oceny ofert.  

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:  

 

Wymagania szczegółowe: 

1) Marimba koncertowa YAMAHA YM – 5100 A lub model równoważny z pokrowcem 

transportowym - 1 zestaw 

Specyfikacja: 

- Skala C-c4, 5 oktaw 

- Sztabki: Palisander 

- Wymiary sztabek 72-41mm, szerokość 24-20mm 

- Strój: A=442Hz ( inny strój wyłącznie na zamówienie ) 

- Regulacja wysokości: sprężyna gazowa 86-101cm 

- Wymiary: 261cm x 103 cm, 

- Waga: 96 kg 

- Gwarancja okres 24 miesiące 

- Możliwość łatwej regulacji wysokości- system pneumatyczny. 

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca dokonując kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić koszt 

transportu instrumentu muzycznego marimby wraz z pokrowcem  oraz ściśle określone terminy 

realizacji zamówienia. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

Do 30.09.2022 r . Termin realizacji zamówienia obejmuje dostawę instrumentu muzycznego 

marimby wraz z pokrowcem transportowym miękkim i montaż instrumentu w miejscu 



dostawy,  potwierdzoną protokołem odbioru podpisanym przez obie strony oraz uregulowanie 

wszelkich zobowiązań finansowych. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy 

 

6.  Miejsce i termin składania ofert:  

    1) Ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2022 r, do godz.15:00  w jednej z następujących form: 

 

a) elektronicznie na adres: sekretariat@orkiestraplock.pl 

b) osobiście bądź listownie na adres: Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda 

Lutosławskiego, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock,  

 

ofertę należy oznaczyć tytułem: „Oferta na –  Zakup instrumentu muzycznego marimby wraz    

z pokrowcem”. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską lub data 

zarejestrowania wpływu wiadomości na skrzynce e-mail. Oferty złożone po terminie pozostaną 

bez rozpatrzenia. 

       

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 25.08.2022 r. o godz.15:05  w siedzibie Zamawiającego – 

ul. Bielska 9/11, pokój nr:306 (dotyczy tylko w przypadku wymogu składania ofert w formie 

pisemnej lub osobiście).  

 

 

7.  Sposób przygotowania oferty:  

1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku - załącznik nr 1 (Formularz ofertowy);  

2) oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, pismem 

czytelnym lub komputerowo oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub 

właściwego pełnomocnictwa, a ewentualne poprawki powinny być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.  

3) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela na 

podstawie pełnomocnictwa posiadającego zakres i podpisanego przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną lub umowa regulująca 

współpracę podmiotów występujących wspólnie jeżeli z jej treści wynika 

ustanowione pełnomocnictwo należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

w jednej z form wyżej wymienionych (jeśli dotyczy).  

5) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert,  

 

8. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

    Anna Gruszczyńska, tel. 603-160-245 , e-mail: anna.gruszczynska@orkiestraplock.pl;   

 

9. Postanowienia końcowe:  

1) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,  

2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, 

udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy 



zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej 

umowy. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonych ofert. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez 

wyboru którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn 

i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.  

 

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł 

netto, przyjętym Zarządzeniem Dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. 

Witolda Lutosławskiego nr 9/2021 z dnia 21.12.2021 r. Regulamin udostępniony jest 

na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).  

10. Załączniki:  

     1. Formularz ofertowy (Oferta Wykonawcy);  

     2. Projekt umowy lub istotne postanowienia treści umowy;  

     3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu 

związanym w niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 

kwoty130.000,00 zł netto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


