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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 
Dotyczy zamówienia: 

 

Dostawa drobnych instrumentów perkusyjnych i akcesoriów 

 

dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie 

w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu 

 

 
Tytuł projektu: "Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie  

Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie" 

Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.08.01.00-00-1015/16-00 
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1) Werbel w komplecie ze statywem, krzesełkiem do werbla i zapasową membraną  -  

szt. 1 

Rozmiar 13”x5”, korpus wykonany z sześciu warstw afrykańskiego mahoniu, strojony na 

8 śrub, wykonany w kolorze naturalnym mahoniowym. Obręcze o pośredniej grubości min.  

2,3 mm. Jakość profesjonalna. Dodatkowa membrana jednowarstwowa renesansowa. 

Statyw z regulacją ustawienia poziomu za pomocą systemu kulkowego. Krzesełko do werbla. 

2) Congi set ze statywami i pokrowcami  -  szt. 1 

Quito rozmiar 11″oraz Conga rozmiar 11 i 3/4″, wykonane z dębu, wykończenie w 

naturalnym lakierze, membrany naturalne z bawolej skóry. Wykonane w kubańskim kształcie. 

Jakość profesjonalna. Statywy tzw. kosze. 

3) Bongosy set ze statywem i pokrowcami  -  szt. 1 

Rozmiar 7” oraz 8,5”, wykonane z dębu, wykończenie w naturalnym lakierze, o ciepłym 

brzmieniu. Jakość profesjonalna. 

4) Przeszkadzajki  (zestaw drobnych instrumentów perkusyjnych)  -  szt. 1 

Chimes jednorzędowe wykonane z aluminium, 33 rurki. 

Claves z drewna różanego, 

Shaker podwójny, 

Cabaza koloru czerwonego, 

Cowbell koloru czerwonego, 

Guiro 

Woodblock 

5) Timbalesy ze statywem  -  szt. 1 

Rozmiar 13” i 14”, wykonane z chromowanej stali. Chromowany uchylny statyw. Jakość 

profesjonalna. 

6) Cajon z pokrowcem  - szt. 1 

Rozmiar 12.75″ x 19″ x 11.5″, 

wykonany z drewna Peruwiańskiej Moheny,  

wykończenie w naturalnym lakierze. 

Możliwość regulowania zatrzasku za pomocą śrub,  

ze strunami gitarowymi umiejscowionymi w górnych narożnikach. 

Jakość profesjonalna. 

7) Pokrowce na kotły - potrzebne do transportu posiadanych przez szkołę kotłów  - szt. 5 

Rozmiary 32” 29” 26” 23” 20”, 

kolor niebieski, 
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zapinane od boku na zamek błyskawiczny i ściągaczem u dołu pokrowca. 

8) Skrzynia na hardware (skrzynia na statywy perkusyjne i perkusjonalia)  -  szt. 2 

Skrzynia typu hardcase, 

sztywne wszystkie ścianki, 

kolor czarny z żółtymi uchwytami, na kółkach, 

rozmiar 1207mm/272mm/267mm oraz 920mm/470mm/267mm. 

9) Gong orkiestrowy w komplecie ze statywem  -  szt. 1 

Rozmiar 26”, waga średnio ciężka, ciepłe brzmienie, solidny dźwięk podstawowy.  

Jakość profesjonalna.  

Statyw dedykowany do instrumentu.  

10) Talerze orkiestrowe a-due 16 ze statywem  -  szt. 1 

Rozmiar 16’’, wykonane z brązu B20, o średniej wadze, pełny ciemny dźwięk 

o umiarkowanym wybrzmieniu, styl "wiedeński",  brzmienie  „vintage”. 

11) Werbel orkiestrowy w komplecie ze statywem, krzesełkiem do werbla i zapasową 

membraną  -  szt. 1 

Rozmiar 14”x12”, korpus brzoza – klon nie posiadający żadnych wierceń poza montażem 

lugów i mechanizmu strun oraz otworu ciśnieniowego max 10,25 mm, podwójny górny 

system obręczy pozwalający uzyskać ekstremalne wysokie naprężenie, działający niezależnie 

od korpusu instrumentu. Obręcze z odlewu aluminiowego, epoksydowane w kolorze srebrny -

matowy. Lugi typu „tube” o średnicy min 119 mm łączone do korpusu za pomocą jednej 

śruby. Mechanizm werbla osłonięty solidnymi stopami stalowymi o średnicy min 8 mm. 

Mechanizm werbla mocowany na czterech śrubach wyposażony w 12 strun rezonujących o 

średnicy 1,45 mm z indywidualnym strojeniem każdej z nich oraz obustronnym ręcznym 

regulatorem poziomu położenia systemu względem naciągu rezonującego. Instrument 

profesjonalny. Naciąg kewlarowy. Dodatkowy naciąg także kewlarowy. Statyw i krzesełko do 

werbla w komplecie. 

12) Triangiel  -  szt. 2 

Rozmiar 6” oraz 8”, wykonane ze stopu miedzi zmieszanego z cyną i srebrem, ręcznie 

młotkowane, jasno brzmiące z długim wybrzmieniem. Jakość profesjonalna. 

13) Tamburyn  -  szt. 2 

Rozmiar 10” wykonany z klonu lub jesionu, wykonany z połyskiem, z mosiężnymi 

talerzykami, naciąg renesansowy. Jakość profesjonalna. 

 

14) Castaniety  -  szt. 1 

Wersja orkiestrowa przytwierdzona na drewnianej podstawie, wykonane z drzewa różanego. 
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Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie  na jego koszt i ryzyko jego transportem ww. 

asortymentu do siedziby Zamawiającego, wniesienie go do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia docelowego oraz wykonanie po wniesieniu i ustawieniu jego strojenia 

i zintonowania. 

 


