
§]zkoła Muzycaua i stopnia
i m. Krąy s4tafa Pe n de re c kieg o

w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 2Z, 28-1 00 dusko-Zdrój

tel. BBż 723 419
NIP 655-19-71-062 Regon ?6a612291

Busko-Zdrój, 8 listopada 2019 r

Zapytanie ofeńowe
w sprawie dostarczenia marimby.

Gmina Busko-Zdrój jako Nabywca
Ul. Mickiewicza 1 0, 28- 1 00 Busko-Zdrój
NIP 655 I81 9646

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju jako Odbiorca

Adres : Al. Mickiewicza 22, 28-1, 00 Busko-Zdrój
NIP: 6551971062
Telefon: 8827ż3419

Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostarczy instrument do siedziby Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju,

do sali perkusji znajdującej się w podziemiach budynku zmoż|twością transportu

przejściem bez schodów.

Nazrva instrumentu: MARIMBA CATEDRAL 5 OKTAW
Charakterystyka instrumentu :

Rezonatory rurowe.

Rama - wykonanazlitego, sezonowego drewna mahoniowego, pokrytego polifurą.

Konstrukcja nośna - zbudowana z rur stalowych oraz elęmentów drewnianych wykonanych z

mahoniu.

Szęrokość konstrukcji: 104 cm

Szerokośó konstrukcji z założoną klawiaturą 1 10 cm,

Regulacja wysokości : 78 - 105 cm

System regulacji wysokości zapomoaą śruby pociągowej.

Rury rezonansowe wykonane ze stopu aluminium, dzielone natrzy części

Kształt ręzonatorów basowych - owalne.

Mo cowani ę rur z konstrukcj ą instrumentu tłumione.

Każdarura posiada tłok umożliwiający dostrojenię do właściwego dźwięku.

Klawiatura - C2-C7.
Materiał : Palisander Honduraski.
Instrument strojony na A:442 .

Gwarancja: 24 miesiące.

Termin składania o 20listooada2019 r,

Termin ,]nin llqłlloi, rln 3] grl iq )O1Q r

Opis składania ofert:
Wykonawcamożę złożyc jedną ofertę podaną w złotych polskich.

Ofeńę należy złożyc osobiście lub przesłac drogą elektroniczną na

szkola@muzyczna,busko.pl
Formularz ofeńowy w załączentu.

Kryterium wyboru oferęnta: cena brutto w PLN.

DYR ToR

adres:

ngr Sikora



Załączntk do

Zapytanta z dnia I2.1l.ż0I9r.

Szkoła NĄuryczna I stopnia

w Busku -Zdroju

Składam ofertę na dostawę Marimby Catedral 5 oktaw o cechach zgodnych

z char aktery s tyką z aw artą w Z ap5Ąan i u o fert o wym.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazrvisko, adres, kontakt:

Oferuję: . zł (brutto) słownie:

zł.

Miejscowość, data
podpis


