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Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży pianina klasycznego w ramach 

projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną 

młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 
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I. Zamawiający  
Powiat Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30,  
99-400 Łowicz. 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych,  
na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8 w w. aktu prawnego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż pianina klasycznego w ramach projektu 
pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży  
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. 
2. Wymagania minimalne: 

 

 
ROZMIAR 

Wysokość minimum 109 cm 

Szerokość minimum 148 cm 

Głębokość  maksimum 54 cm 

Waga  maksimum 174 kg 

Urządzenie pedałowe 3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał piano, środkowy pedał moderator 

 
DŹWIĘCZNICA 

Szkielet Wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, 2 belki pionowe środkowe 

Rama żeliwna żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama żeliwna połączona 
ze szkieletem minimum dwoma sztycami, układ ramy 
żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków stroikowych, w partii wiolinu I 
i II listwa kapodaster (brak agraf), w partii basowej 
sztyft, 

Strojnica Wykonana z twardej sklejki klonowej 

Płyta 
rezonansowa 

Wykonana ze sklejki z fornirowana powierzchnia (świerk rezonansowy), 
grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm równa na 
całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku rezonansowego, ilość żeber   
10 , 
mostek basowy półkolisty 3-czesciowy wykonany z klonu, 
próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu wiolinowego wykonana z 
buku, 
mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na mostku basowym i 
progu wiolinowym półokrągłe, 

Naciąg Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły, nawój mosiądz. 
Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach: 
BAS 
-13 strun basowych – chór jednostrunowy, 
- 17 strun basowych – chór dwustrunowy, 
WIOLIN 
- 2 chóry dwustrunowe nawijane, 
- 34 chóry 3-strunowe stalowe, 
WIOLIN-DYSZKANT 
- 22 chóry 3-strunowe stalowe. 
Struny basowe nawijane posiadają ejske fortepianowa. W partii basowej tzw. 
martwe części strun nie są wytłumione. 
Kołki stroikowe wykonane ze stali – nie niklowane, ilość zwojów strun na 
kołkach stroikowych – 3. 
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OBUDOWA 

W wykończeniu 
czarny wysoki 
połysk lakier 
poliestrowy 

Nakrywa górna 1-czesciowa 

Nakrywa klawiaturowa 2-czesciowa, brak miękkiego zamknięcia nakrywy 
klawiaturowej, tylna cześć nakrywy płaska, zawias nakrywy 
klawiaturowej metalowy 

Elementy obudowy wykonane z płyty MDF. 
Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki. 

 
MECHANIZM 

Młotki Filc najwyższej jakości, rdzeń młotków wykonany z buku, młotki wklejone są 
klejem syntetycznym, młotki sprofilowanie i po 
intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas 64mm, wiolin 70 mm, 
szerokość młotków 11 mm. Listwa spoczynkowa młotków 
1-czesciowa ruchoma. 

Tłumiki Główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie tłumikowe – buk, 
poduszki tłumikowe – filc najwyższej jakości. 

Elementy 
mechanizmu 

Dźwignia orzecha – buk, przeciwchwytnik –buk, dźwignie główne – buk, 
chwytnik – buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS, 
baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka konstrukcyjna 
mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporowa 
popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa baryłek 
wyzwalaczy – buk, 
Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha. 
Mechanizm osadzony na 2 nóżkach i śrubach oporowych mechanizmu. 

 
KLAWIATURA 

W całości 
wykonana ze 
świerku, 
posiada tylny 
opad 

Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z plexi. 
Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz. 
Sztyfty przednie – niklowane 

   

GWARANCJA Min. 5 lat  

   

Strojenie W miejscu dostawy 
wskazanym przez  
Zamawiającego 

 

   

 

 
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 16.12.2013 r. 
2. Miejsce dostawy: ZSP nr 2 RCKU w Łowiczu 

Ul. Blich 10 
99-400 Łowicz. 

 

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. 
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2. Do oferty należy załączyć dokument z którego wynikać będzie umocowanie 
osoby/osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, jeżeli podpis będzie składany przez pełnomocnika Wykonawcy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Magdalena Żurawska -  tel. (046) 837 54 48  
 

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane  
w pkt. VI. 
2. Jeżeli zaoferowany sprzęt nie będzie spełniał wymagań określonych  
w rozdziale III, oferta nie będzie rozpatrywana. 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 
określone w rozdziale XI. 
 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu  
przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 
oznaczeniem: „Dostawa pianina” oraz "Nie otwierać  
przed 05.12.2013 r. godz. 11.30 .”  
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
3. Termin składania ofert upływa 05.12.2013r. o godz. 10.00. 
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11.30  
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy 
budynek starostwa). 
 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 
upusty oferowane przez Wykonawcę.  
3. Cenę należy określić zgodnie z regułą określoną we wzorze formularza 
asortymentowo  - cenowego oraz  podać z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 
4. 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. 
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na: 
nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych tych poprawek. 
 
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 
najniższej ceny. 
 

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.lowickie.pl  . 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  
od zawarcia umowy, 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 umieści 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 i dokumentów.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia 
umowy bez podania przyczyny. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy 
pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 
5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena 
netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto 
określona w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu. 
 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 

 

 


