EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Nielestno,09.10.2012r.
Dom Pomocy Społecznej
w Nielestnie17
59-610 Wleń

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na
dostawę instrumentów muzycznych wg załączonej specyfikacji.
ZADANIE 1:
1. Bongosy z białego drewna , z napinaną membraną naturalną 1 kpl;
2. Dzwonki sopranowo-chromatyczne ,wyposażone w płytki
z dźwięcznej stali ,ze zmiennymi kołkami do mocowania
płytek z pudłem rezonansowym i 2 pałeczkami
1 kpl;
3. Marakasy meksykańskie ok.26 cm
2 kpl.;
4. Trangiel z uchwytem i 1 pałeczką 15 cm
2 kpl;
5. Bębenek obręczowy ręczny z wielokrotnie klejonego
drewna, membrana plastikowa napinana za pomocą
śrub plus pałeczka
2 kpl.;
6. Tamburyno obręczowe ręczne o obwodzie 25 cm 10”
plus 10 par janczarów
1 kpl.;
7. Kastaniety z drewna, regulacja skoku
1 kpl.;
8. Ksylofon sopranowy
1 szt;
9. Tamburyn ręczny z 2-ma rzędami dzwoneczków
2 szt..

ZADANIE 2:
Instrument klawiszowy - syntezator
• Klawiatura: 61 dynamicznych klawiszy
• Głośniki: 2x10cm
• Moc głośników: 12W
• Wyświetlacz: LCD 160x160
• Brzmienia: 1172
• Podkłady perkusyjne: 305 (podzielone w 6 grupach)
• Ponad 500 ustawień Music Assistant
• Polifonia: 128 głosów
• Wbudowane efekty: chorus, reverb, equalizer, kompresor
• MIDI
• Odtwarzanie podkładów w formacie SMF, KAR, MP3, WAV, oraz Rythm bezpośrednio z
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pamięci USB
• Format zapisu danych Audio: WAV (44.1kHz, 16-bit linear)
• Automatyczne rozpoznawanie akordów dla plików SMF
• Natychmiastowe nagrywanie audio na pamięć USB
• Wyjście video dla wyświetlania na zewnętrznym ekranie tekstów z SMF/MP3, obrazków i
akordów
• Funkcja Makeup Tools umożliwia edycję instrumentarium rytmów lub utworów
• Funkcja Center Cancel dla audio – minimalizuje słyszalność wokalu w gotowych nagraniach
• Wymiary:
- Bez pulpitu: 1044x317x129mm
- Z pulpitem: 1044x317x301mm
• Waga: 7.5 kg

1. Ofertę na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 należy złożyć na załączonym formularzu do
dnia 19 października 2012 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w
Nielestnie 17 , 59-610 Wleń.
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis
sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:
Cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena za szt. asortymentu spośród złożonych ofert
3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Ofertę można złożyć na jeden
z asortymentów lub na wszystkie.
b) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – na podanym formularzu zał. Nr 1
4. Termin realizacji : zamówienie winno być wykonane do dnia 25.10.2012r.
5. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 19.10.2012r. do godz.
15:00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub
mailową.
Informacji na temat postępowania udziela: Beata Kopeć Tel.75 7136342, e-mail :
beata.dps@interia.pl
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….………………….. dnia ………...... 2012r.
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:…………………………….
Siedziba:…………………………..
Nr tel./ fax:……………………….
NIP:……………………………….
REGON:………………………….
Dom Pomocy Społecznej
Nielestno 17
59-610 Wleń
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę instrumentów
muzycznych wg załączonej specyfikacji.
Oferujemy:
Zadanie 1*
1. Dzwonki sopranowo-chromatyczne ,wyposażone w płytki
z dźwięcznej stali ,ze zmiennymi kołkami do mocowania
płytek z pudłem rezonansowym i 2 pałeczkami
1 kpl;
2. Marakasy meksykańskie ok.26 cm
2 kpl.;
3. Trangiel z uchwytem i 1 pałeczką 15 cm
2 kpl;
4. Bębenek obręczowy ręczny z wielokrotnie klejonego
drewna, membrana plastikowa napinana za pomocą
śrub plus pałeczka
2 kpl.;
5. Tamburyno obręczowe ręczne o obwodzie 25 cm 10”
plus 10 par janczarów
1 kpl.;
6. Kastaniety z drewna, regulacja skoku
1 kpl.;
7. Ksylofon sopranowy
1 szt;
8. Tamburyn ręczny z 2-ma rzędami dzwoneczków
2 szt..

Cena łączna brutto ……………………………………….
Cena łączna netto ………………………………………..

Zadanie 2*
Instrument klawiszowy – syntezator (nazwa) ……………………………….
• Klawiatura: 61 dynamicznych klawiszy
• Głośniki: 2x10cm
• Moc głośników: 12W
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• Wyświetlacz: LCD 160x160
• Brzmienia: 1172
• Podkłady perkusyjne: 305 (podzielone w 6 grupach)
• Ponad 500 ustawień Music Assistant
• Polifonia: 128 głosów
• Wbudowane efekty: chorus, reverb, equalizer, kompresor
• MIDI
• Odtwarzanie podkładów w formacie SMF, KAR, MP3, WAV, oraz Rythm bezpośrednio z pamięci
USB
• Format zapisu danych Audio: WAV (44.1kHz, 16-bit linear)
• Automatyczne rozpoznawanie akordów dla plików SMF
• Natychmiastowe nagrywanie audio na pamięć USB
• Wyjście video dla wyświetlania na zewnętrznym ekranie tekstów z SMF/MP3, obrazków i akordów
• Funkcja Makeup Tools umożliwia edycję instrumentarium rytmów lub utworów
• Funkcja Center Cancel dla audio – minimalizuje słyszalność wokalu w gotowych nagraniach
• Wymiary:
- Bez pulpitu: 1044x317x129mm
- Z pulpitem: 1044x317x301mm
• Waga: 7.5 kg

Cena brutto ……………………………………….
Cena netto ………………………………………..

2. Zamówienie wykonamy w terminie: do dnia 25.10.2012r.
3. Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej”, warunki
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji
zamówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić
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