
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na 

„Dostawę skrzyń transportowych flight case na jeden kontrabas” 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Dostawa 4 szt. skrzyń transportowych fligt case na jeden kontrabas 

Szczegółowe parametry skrzyń, zostały przedstawione w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

Termin i warunki realizacji zamówienia 

- 10 listopada 2021  

- warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: 

zamowienia@filharmonia.lodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Filharmonii 

Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, sekretariat 

II piętro, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 12:00 dnia 17 września 

2021 r. 

Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego. 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe muszą zawierać: 

wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego.  

Do formularza należy załączyć opis parametrów proponowanych skrzyń.  

 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki 

towarowe bądź nazwy własne produktów, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe 

oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zaoferować inne produkty równoważne, przez które 

rozumie się produkty: 
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- o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych od 

parametrów podanych dla danego rozwiązania w opisie przedmiotu 

zamówienia, 

- tworzących razem kompatybilny zestaw współpracujących ze sobą 

produktów.  

Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany 

wykazać, że zaoferowane przez niego produkty spełnią wymagania 

określone przez Zamawiającego.  

 

Kryterium wyboru ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie: 

• Cena (znaczenie procentowe kryterium: 100 %) 

 

Uwagi 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym 

oferentem lub oferentami.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury 

związanej ze złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Złożenie oferty oznacza jej akceptację. 

 


