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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Rybniku realizująca projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. poszukuje wykonawcy 
zamówienia na dostarczenie pianina cyfrowego. 
Pianino przeznaczone ma być do nauki muzyki w sali lekcyjnej oraz do obsługi 
imprez szkolnych na sali gimnastycznej i imprez plenerowych. Oprócz wszystkich 
podstawowych funkcji tego rodzaju instrumentu, powinno być wyposażone w: 

• stand i listwę z pedałami, 
• taboret, 
• możliwość nagrania własnego podkładu muzycznego,  
• slot na kartę zewnętrzną, 
• wyjście USB, 
• wyjście i wejście line In i line out. 

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w 
formie gotowej (nie do samodzielnego montażu) w terminie do 30 marca 2010 r. i 
powinien być objęty gwarancją udzieloną na okres co najmniej 24 miesięcy. Forma 
płatności – przelew. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. 
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku 
niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i 
szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 
wyboru innego Wykonawcy. 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 
Oferta powinna zawierać cenę za zakup pianina. 
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z 
zakupem. 
Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.   
Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania. 
Decydującym kryterium o wyborze oferty będzie cena brutto za instrument.   
                                     

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w 
kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
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Prosimy o złożenie ofert najpóźniej do dnia 10 marca 2010 r., do godz. 13.00  w 
Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. B.Chrobrego 29, 44-200 Rybnik w 
formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- mailowy 
dyrektorsp1@poczta.neostrada.pl lub fax (32) 4222587. 
 
Informacja o wyborze oferty ukaże się 11 marca 2010 na stronie internetowej szkoły 
www.rybnik.pl/sp1, oraz zamawiający powiadomi wszystkich zainteresowanych drogą 
pocztową lub pocztą elektroniczną. 
 
 
 
W związku z tym, że zakup sprzętu współfinansowany będzie ze środków EFS, 
prosimy w odpowiedzi na zapytanie umieścić wymagane loga. 
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