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ZAPYTANIE CENOWE 

 

1. Zamawiający Gminne Centrum informacji w Mszczonowie zaprasza do złożenia ofert na 

dostawę pianina cyfrowego  

 

2. Przedmiot zamówienia: pianino cyfrowe w kolorze palisander (reosewood) o 

następujących wymiarach: 146,6 cm szer., 45,9 cm dł. I 93 cm wys. oraz wadze 65 kg. 

Pianino powinno posiadać klawiaturę 88-klawiszową NWX (Natural Wood X) z klawiszami 

pokrytymi syntetyczną kością słoniową o sześciu poziomach czułości: Hard 2, Hard 1, 

Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed. Instrument powinien posiadać 3 pedały oraz funkcje: half 

pedal, Próbki brzmień CFX oraz Imperial od Bösendorfer, 256 głosów polifonii, Intelligent 

Acoustic Control (IAC), 303 utwory do ćwiczeń, 20 Rytmów, Stereophonic Optimizer  oraz 

Dwudrożne głośniki o mocy 25 W + 25 W.  

 

3. Termin realizacji zamówienia: 26.06.2014 r. 

 

4.  Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 23.06.2014 r. do godz. 16 w siedzibie Gminnego Centrum 

Informacji w Mszczonowie, przy ul. Żyrardowskiej 4. 

 

6. Termin otwarcia ofert: 23.06.2014 r. godz. 16.10. 

 

7. Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie faktury VAT z odroczonym 

terminem płatności 7 dni. 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Podsiadły. 

 

9. Sposób przygotowania ofert: oferty należy sporządzić w wersji papierowej, w języku 

polskim. 

 

10. Treść oferty: 

10.1. Nazwa wykonawcy: ……. 



10.2. Adres wykonawcy: …….. 

10.3. NIP: 

10.4. Regon: 

10.5. Nr rachunku bankowego: 

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto ………………. zł (słownie złotych …………………………..) 

Podatek VAT ……………. zł (słownie złotych ………………………….) 

Cena brutto ……………… zł (słownie złotych …………………………..) 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

10.8. Termin realizacji zamówienia: ……………………….. 

10.9. Okres gwarancji: ……………………………………… 

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………. 

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

dnia…………………………. 

 

 

 

 

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

adres i nazwa wykonawcy                                   podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


