UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
OGŁOSZENIE z dnia 19 czerwca 2017r.
Instrumenty będące przedmiotem sprzedaży
1.
2.
3.
4.
5.

Fortepian Bluthner nr 135383 – 1 szt;
Fortepian Bluthner nr 135555 – 1 szt;
Fortepian Bluthner nr 135391 – 1 szt;
Fortepian August Forster model 170, nr 130020 – 1 szt;
Fortepian Geyer - 2 szt;

Instrumenty wymagają generalnych napraw remontowych (wymiana kompletnego naciągu
– struny, kołki, strojnice, wymiana wszystkich elementów mechanizmów, regeneracja
popękanych płyt rezonansowych, wymiana kompletów tłumików, naprawa systemów
pedalizacji, kompletny remont klawiatur.
Szersze informacje dotyczące instrumentów – dostępne są u p. Elżbiety Niedziałkowskiej
bądź Doroty Radowskiej podczas wizji lokalnej.
1. Sprzedający:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:
Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00 - 368 Warszawa w Kancelarii Głównej [pokój nr 213].
3. Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta:
Oferty kupna należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00 - 368 Warszawa
Oferta kupna instrumentów
Oferta pisemna złożona przez oferenta do przetargu powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem postępowania lub,
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć instrumenty:
Instrumenty będą dostępne do wglądu w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 Warszawa → od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00 – 15:00.
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W tym celu zainteresowani winni umówić się z p. Elżbietą Niedziałkowską bądź Dorotą
Radowską pod numerem tel. 22 827 72 41 wew. 303.
5. Ceny wywoławcze brutto przedmiotowych instrumentów:
1) Fortepian Bluthner nr 135383 – 1 szt;
2) Fortepian Bluthner nr 135555 – 1 szt;
3) Fortepian Bluthner nr 135391 – 1 szt;
4) Fortepian August Forster model 170, nr 130020 – 1 szt;
5) Fortepian Geyer - 2 szt;

cena: 2.000 zł
cena: 2.000 zł
cena: 2.000 zł
cena: 1.000 zł
cena: 500 zł za sztukę

6. Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po upływie wyznaczonego terminu lub w niewłaściwym miejscu;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 3 Ogłoszenia lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
c) Komisja niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu oferty.
7. Planowany termin podpisania umowy sprzedaży:
najkorzystniejszej oferty.

niezwłocznie po złożeniu ważnej

8. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z otrzymanych ofert, bez podania przyczyny.
Rektor
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina
prof. dr hab. Klaudiusz Baran
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