
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA: 

Dostawę 3 szt. Trąbek  Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B na potrzeby  Sinfonii Varsovii  

 

Warszawa, dnia 21.05.2021 r. 

Zamawiający: 
 Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa 

sekretariat@sinfoniavarsovia.org 

Tytuł Projektu: 

(jeżeli dotyczy 

projektu 

współfinansowanego 

z dotacji) 

Uzupełnienie instrumentarium Sinfonii Varsovii.  

Przedmiot 

zamówienia: 

Dostawa 3 szt. Trąbek  Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B na potrzeby  Sinfonii 
Varsovii. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert na jedną, dwie lub trzy trąbki Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B  
Każda część zamówienia zostanie poddana niezależnej ocenie. 

1. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawarty jest w formularzu 
ofertowym. 

2. Ofertowane instrumenty muszą być nowe, nieużywane. 

3. Okres rękojmi na instrumenty : 24 miesiące 

4. Minimalny okres gwarancji na instrumenty: 12 miesięcy. 

5. Sprzęt pochodzący z oficjalnej dystrybucji producenta na terenie Polski 

6. Oferowane instrumenty muszą być oryginalne, co oznacza, że można 
udokumentować fakt wyprodukowania go przez podmiot wskazany jako 
producent (logo producenta na instrumentach, opakowanie pierwotne 
producenta z symbolem lub numerem katalogowym umożliwiającym 
zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem). 

7. Cena ofertowa za każdą część zamówienia - 1 szt. trąbek musi być wyrażona w 
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 
09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 
915).  

8. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

9. W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową poszczególnych 
egzemplarzy oferowanych trąbek (poszczególnych części, na które Wykonawca 
składa ofertę)..  

10. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 
niezbędne do wykonania przedmiotu. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia 
Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar 
należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, czynności, usług, 
świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w 
dokumentacji. 

11. Cena przyjęta w ofercie będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi 
zgodnie z warunkami umowy.  

12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



2 

 

Termin wykonania 

zamówienia: 

W dniu zawarcia umowy. 

Trąbki, które na podstawie kryteriów oceny ofert uzyskają najwyższą liczbę 

punktów, będą już dostarczone do siedziby Zamawiającego. Po podpisaniu umowy 

przejdą na jego własność. 

Kryterium oceny: 

1. Każda z części ofert – każda trąbka zostanie poddana niezależnej odrębnej 
ocenie. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta spełniająca 
łącznie następujące kryteria:  

1.1. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym 
ogłoszeniu, 

1.2. uzyska najwyższą liczbę punków zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:  

1.2.1 Cena (C) – waga 40% 

C = najniższa cena brutto/cena brutto badanej części oferty x 40 pkt. 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

1.2.2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Ocena charakterystyki akustycznej 

oferowanego instrumentu” (Jakość – J); waga – 50% zostanie przeprowadzona 

na podstawie oceny instrumentu dostarczonego wg poniższych zasad: suma pkt. 
za elementy (J1+J2+J3+J4+J5+J6+)/100 x 50 pkt. gdzie: 

 J1 – intonacja: wysokość dźwięku określana pod kątem sprawdzenia równych 
stosunków częstotliwości (interwałów), dodatkowo badania słuchem 

00-10 cent = 15 – 20 pkt. 

11-20 cent = 6 – 14 pkt. 

21-30 cent = 1 – 5 pkt. 

31-50 cent = 0 pkt 

 J2 – wyrównanie brzmienia: sprawdzenie pasma tonów harmonicznych dźwięku 
określone oceną na podstawie analizy wrażenia słuchowego muzyków, w całej 
skali instrumentu. 

bardzo dobre wyrównanie brzmienia= 15 – 20 pkt. 

dobre wyrównanie brzmienia = 6 – 14 pkt. 

słabe wyrównanie brzmienia = 1 – 5 pkt. 

brzmienie niewyrównane = 0 pkt. 

 J3 – nośność dźwięku 

bardzo dobra nośność dźwięku: 15 – 20 pkt. 

dobra nośność dźwięku: 6 – 14 pkt. 

słaba nośność dźwięku: 1 – 5 pkt. 

bardzo słaba nośność dźwięku: 0 pkt. 

 J4 – łatwość wydobycia dźwięku 

bardzo dobra łatwość wydobycia dźwięku: 15 – 20 pkt. 

dobra łatwość wydobycia dźwięku: 6 – 14 pkt, 

mała łatwość wydobycia dźwięku: 1 – 5 pkt, 

bardzo mała łatwość wydobycia dźwięku: 0 pkt, 

 J5 – barwa (łącznie, maksimum – 10 pkt.) 

ciepła: 0 – 3 pkt; 

czysta: 0 – 2 pkt; 

głęboka: 0 – 2 pkt; 

nośna: 0 – 3 pkt. 

J6 – prawidłowość reagowania instrumentu przy grze forte - piano: 
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reagowanie jest bardzo dobre: 7 - 10 pkt. 

reagowanie jest dobre: 4 - 6 pkt, 

reagowanie jest słabe: 1 - 3 pkt, 

reagowanie jest bardzo słabe: 0 pkt, 

1.2.3. Gwarancja (G) – 10% 

Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji powyżej 12 miesięcy; 
maksymalna gwarancja wynosi – 36 miesięcy. Punkty za to kryterium zostaną 
przyznane według wzoru: G = okres (w miesiącach) gwarancji ponad 12 miesięcy / 
24 x 10 pkt. Maksymalnie – 10 pkt. 

1.2.3.1. W okresie gwarancji dostawca będzie zobowiązany do bezpłatnego 
usuwania zgłoszonych usterek oraz serwisu posprzedażowego; 

1.2.3.2. W przypadku udzielenia gwarancji na okres powyżej 36 miesięcy, 

Zamawiający przyzna maksymalnie 10 pkt. 

1.2.3.3. W przypadku przyznania gwarancji poniżej 12 miesięcy, oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z zaproszeniem do składania ofert. 

 

Warunki udziału 

i sposób ich 

wykazania: 

Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.  

Miejsce składania 

ofert: 
 Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa 

Forma złożenia ofert: 

1. Oferty muszą być złożone na Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik 

nr 1 do ogłoszenia; 

2. Bezpośrednio na piśmie w siedzibie Sinfonii Varsovii w godzinach: 9:00 – 

15:00 od poniedziałku do piątku, drogą pocztową, przesyłką kurierską.   

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą maksymalnie trzy 

części zamówienia; 

4. Wraz z ofertą dostawca dostarczy Zamawiającemu do przesłuchania i oceny 

jakości zaoferowane instrumenty.   

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych;  

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym 

lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta. 

Termin złożenia ofert: 

1. Oferta powinna wpłynąć do siedziby Sinfonii Varsovii w terminie do dnia 

31.05.2021 do godziny 15:00.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.  

3. Rozstrzygnięcie: Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych dokona 

oceny złożonych ofert, wybierze trąbki, które uzyskają największą ilość 

punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert i odeśle pocztą 

kurierską  pozostałe instrumenty, chyba, że któryś z uczestników 

postępowania będzie zainteresowany osobistym odbiorem instrumentu z 

siedziby Zamawiającego.    

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania 

ofert. 
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Inne postanowienia  

1. Zamawiający podpisze umowę lub umowy  po zatwierdzeniu wyników 

postępowania z tym Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty na 

poszczególne części zamówienia będą najkorzystniejsze z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. 

 

 

 

……………………………………………………. 

 (podpis Zamawiającego) 
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..............................................……… 

(pieczątka adresowa Oferenta) 

 

   Sinfonia Varsovia 
ul. Grochowska 272 
03-849 WARSZAWA 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Oferenta ………..………………………….……………………………………………………………………………………………..…….….… 

Adres Oferenta …….…….………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

NIP: …………………………………………………………….……………….REGON……………………………………………………………………….. 

Tel:….....................................……………………………………fax…………….....................................……………................……… 

e-mail: ……………………………………………………………………………….. strona www. ……………………………………………………….. 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym: 
 
Dostawy do siedziby Sinfonii Varsovii  3 szt. Trąbek Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B  

składamy następującą ofertę cenową na realizację przedmiotu zamówienia (wypełnić taka ilość części, na jaką 
Wykonawca skłąda ofertę): 

 

I część – 1 szt. Trąbki Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 

l.p. Nazwa Firma Model instrumentu/ nr seryjny szt. 
Cena 

netto PLN 
Wartość 

netto PLN 
Wartość 

brutto PLN 

1 Trąbka  
 

 

Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 
 
o nr seryjnym………………… 

1    

 

Wartość brutto słownie  
 
 
………………………………..………………….…………………………….………. 

 

 

  

Udzielam gwarancji na ww. przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 
zaproszeniu do złożenia oferty na okres: 

 

…………………………… miesięcy (co najmniej 12 miesięcy; maksymalnie 36 miesięcy). 

 

II część – 1 szt. Trąbki Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 

l.p. Nazwa Firma Model instrumentu/ nr seryjny szt. 
Cena 

netto PLN 
Wartość 

netto PLN 
Wartość 

brutto PLN 

1 Trąbka  
 

 

Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 
 
o nr seryjnym………………… 

1    

 

Wartość brutto słownie  
 
 
………………………………..………………….…………………………….………. 

 

 

  

Udzielam gwarancji na ww. przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 
zaproszeniu do złożenia oferty na okres: 

 

…………………………… miesięcy (co najmniej 12 miesięcy; maksymalnie 36 miesięcy). 
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III część – 1 szt. Trąbki Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 

l.p. Nazwa Firma Model instrumentu/ nr seryjny szt. 
Cena 

netto PLN 
Wartość 

netto PLN 
Wartość 

brutto PLN 

1 Trąbka  
 

 

Vincent Bach LT-180S 43 w stroju B 
 
o nr seryjnym………………… 

1    

 

Wartość brutto słownie  
 
 
………………………………..………………….…………………………….………. 

 

 

  

 

Udzielam gwarancji na ww. przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

zaproszeniu do złożenia oferty na okres: 

 

…………………………… miesięcy (co najmniej 12 miesięcy; maksymalnie 36 miesięcy). 

 

1. Akceptuję minimum 14-dniowy termin płatności od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego pod adresem (03-849) Warszawa, ul. Grochowska 272. 

2. Wykonanie zamówienia - dostawa do siedziby Zamawiającego pod adresem: (03-849) Warszawa,  
ul. Grochowska 272. 

3. Akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składnia ofert. 

 

 

 

.......................................   ………………………………………….…………………………. 

(miejscowość, data)   (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


