
Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 (nazwa zadania)
 „Stworzenia miejsca spotkań i prób zespołów i grup artystycznych działających  przy

Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  w Wiszni Małej”

 (nazwa zadania)

Projekt  realizowany  jest  w  ramach  poddziałania   pomocy  w  ramach   poddziałania  19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia musi być być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi spełniać wymogi norm
określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wskazane przepisami prawa atesty i 
certyfikaty.

Zadanie nr 1
Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk stołów oraz 100 sztuk
krzeseł do świetlicy w Malinie:

LP. NAZWA/OPIS ILOŚĆ
1 STÓŁ:

Minimalne parametry:
 Szerokość całkowita: 2000 mm
 Głębokość całkowita: 800 mm
 Grubość blatu: 18 mm
 Kształt blatu: prostokąt
 Podstawa: typu Y
 Podstawa składana: tak
 Kolor: ciemno szary
 Stelaż: aluminiowy

12 SZTUK

2 KRZESŁO:
Minimalne parametry: 

 Materiał: stal chromowana/ekoskóra metalowy 
 Kolor: popiel
 Wymiary:43/49/92 cm
 Nogi: 4 

100 SZTUK



Zadanie nr 2
Przedmiot  zamówienia:  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  podestów  scenicznych  wraz  
z integracyjnymi elementami (nogi oraz łączniki  do podestów) do świetlicy w Malinie:

LP. NAZWA/OPIS ILOŚĆ
1 PODEST SCENICZNY:

Minimalne parametry:
 Wymiary: 2000 x 1000 x 80mm 
 Obciążalność: minimum 1500kg 
 Waga: max do 45 kg 
 Blat pokryty niepalną, wodoodporną i antypoślizgową powłoką 

6 SZTUK

2 PODEST SCENICZNY:
Minimalne parametry: 

 Wymiary: 500 x 1000 x 80mm 
 Obciążalność: minimum 375kg 
 Waga: max do 15kg 
 Blat pokryty niepalną, wodoodporną i antypoślizgową powłoką 

1 SZTUKA

3 NOGA DO PODESTÓW SCENICZNYCH
Minimalne parametry 

 Wysokość: 500mm - 800mm 
 Wymiary zewnętrzne:e 50 x 50mm 
 Wymiary wewnętrzne: 42.5 x 42.5mm 
 Nogi muszą pasować do zaproponowanych podestów.

24 SZTUK

4 NOGA DO PODESTÓW SCENICZNYCH:
Minimalne parametry:

 Wysokość:  200mm 
 Wymiary zewnętrzne 60 x 60mm 
 Wymiary wewnętrzne: 54 x 54mm 
 Nogi muszą pasować do zaproponowanych podestów.

24 SZTUK

5 ŁĄCZNIK DO PODESTÓW SCENICZNYCH:

 Łącznik  umożliwiający  połączenie  ze  sobą  nóg  podestów
scenicznych   w  ramach  niniejszego  zadania  (pasujących  do
zaproponowanych  podestów,  najlepiej  tej  samej  firmy  co  podesty
sceniczne)

13 SZTUK

6 ŁĄCZNIK DO PODESTÓW SCENICZNYCH :
 Łącznik umożliwia połączenie ze sobą profili podestów scenicznych

w  ramach  niniejszego  zadania  (pasujących  do  zaproponowanych
podestów, najlepiej tej samej firmy co podesty sceniczne)

7 SZTUK 



Zadanie nr 3
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów oświetleniowych
do świetlicy w Malinie:

LP. NAZWA/OPIS ILOŚĆ
1 ZESTAW  OŚWIETLENIOWY  SKŁADAJACY  SIĘ  Z  6  NIEZALEŻNYCH

PROJEKTORÓW SPOT LED, BELKI MONTAŻOWEJ ORAZ POKROWCA
Parametry:

 Źródło światła: 6x12W RGBW LED
 System kolorów: RGBW
 Kąt świecenia 14,8°
 Sterowanie: DMX, Audio, Auto
 Waga: max 6,5kg
 Ilość diod: min. 6
 Moc diody:  LED12W
 Wymiary: max 900x60x170mm
 Żywotność: min. 50.000h 

2 SZTUKI

Zadanie nr 4
Przedmiot  zamówienia:  Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa instrumentów oraz akcesoriów
muzycznych:

LP. NAZWA/OPIS ILOŚĆ
1 PULPIT DO NUT:

Parametry:
•Typ: pulpitu na nuty: perforowana płyta statywu na nuty
•Materiał stojaka: stal
•Powierzchnia stojaka: Lakierowana
•Kolor statywu: Czarny
•Materiał pulpitu: stal
•Powierzchnia pulpitu: Lakierowana
•Kolor półki: Czarny
•Szerokość półki: min. 340 mm
•Wysokość półki: min. 475 mm
•Minimalna wysokość: 660 mm
•Maksymalna wysokość: 1200 mm
•Waga: max 4 kg

35 SZTUK

2 LIRKA DO KLARNETU
• Materiał: chromowo- niklowe
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Regulowany pierścień (29-34 mm)
• Kolor: srebrny lub złoty 
• Mocna sprężyna 
• Dedykowany do klarnetu

5 SZTUK



3 LIRKA DO PUZONU
• Materiał: mosiądz
• Montaż: do czary
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty
• Dedykowany do puzon

5 SZTUK

4 LIRKA DO TRĄBKI
• Materiał: mosiądz
• Montaż: na roztrąb
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty
• Dedykowany do trąbki

5 SZTUK

5 LIRKA DO SAKSOFONU
• Materiał: mosiądz
• Montaż: na roztrąb
• Dźwignie: dwie
• Pulcik: duży
• Kolor: srebrny lub złoty 
• Dedykowany do saksofonu

5 SZTUK

6 SAKSHORN BARYTONOWY 
Minimalne parametry 

• Korpus mosiądz lakierowany
• Czara: mosiądz lakierowany 
• Korpus: zaworowy 
• Liczba zaworów: 4 wentyle obrotowe
• Średnica otworu: max 15,00 mm 
• Średnica czary: max 280 mm
• Zestaw powinien zawierać ustnik oraz futerał.

2 SZTUKI

UWAGA!

Podane  parametry  są  parametrami  minimalnymi.  Oferenci  mogą  zaproponować  urządzenia  
o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.

                                                                                                                                                                                  


