ZAŁĄCZNIK NR. 1
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, niebędących przedmiotem ekspozycji, skrzyń transportowych na instrumenty muzyczne.
Dostawa winna nastąpić do pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Bohdana
Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, w terminie 23 grudnia 2013 r. Dostawa musi nastąpić do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia bez
jakiegokolwiek udziału pracowników Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów. Skrzynie transportowe muszą spełniać co najmniej poniżej opisane parametry.
l.p.

Ilość
sztuk
3

RODZAJ WYPOSAŻENIA
Skrzynie na kontrabasy

1.

Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego
Typ przechowywanego instrumentu

Kontrabas 3/4

Materiał, z którego ma być wykonana skrzynia

Sklejka o grubości min. 9 mm max 11 mm

Kolor materiału

Czarny lub niebieski

Rodzaj wzmocnień

Listwy aluminiowe, narożniki kulowe, zawiasy dla wieka

Rodzaj i ilość zamknięć

Zamki motylkowe w liczbie min. 4, max. 6, przynajmniej jeden zamykany na kluczyk

Rodzaj i ilość uchwytów

Uchwyty typu kasetonowego, trwale przytwierdzone do obudowy w liczbie min. 4 max. 6 szt.
Rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe przenoszenie skrzyni przez min, 2 osoby.

Wykończenie wnętrza
Stabilizacja instrumentu
Kółka
Wymiary instrumentów, do których należy dostosować
poszczególne skrzynie (w cm):

Gąbka techniczna o grubości min 10 mm, max 15 mm.
System regulacji wnętrza obudowy umożliwiający dostosowanie go do wymiarów instrumentu
oraz jego ustabilizowanie dla bezpiecznego transportowania.
Minimum 2 kółka na minimum jednej krawędzi skrzyni, ułatwiające jej przemieszczanie.
1 „Florence”

2 „Milano”

3 „Rubner”

długość całkowita bez nóżki

185

186

186

długość nóżki

10

10

12

szerokość dołem

65,4

67,5

69

szerokość górą

47,4

50,2

51
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wysokość boku z podstawkiem

47

47

46

wysokość boku bez podstawka (mierzona z uwzględnieniem
wypukłości płyt)

28

28

28

Kształt

Skośny, dostosowany do zasadniczego kształtu instrumentów.

Okres gwarancji liczony w miesiącach

2.

Minimum 24

Skrzynia na bęben basowy

1

Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego
Model przechowywanego instrumentu
Materiał, z którego ma być wykonana skrzynia
Kolor materiału
Rodzaj wzmocnień

Orkiestrowy bęben basowy typu Gran Casa Yamaha CB-736D
Sklejka o grubości minimum 6 mm, max 8 mm
Czarny lub niebieski
Listwy aluminiowe, narożniki kulowe, zawiasy dla wieka

Rodzaj i ilość zamknięć

Zamki motylkowe w liczbie min. 2, max. 4, przynajmniej jeden zamykany na kluczyk

Rodzaj i ilość uchwytów

Uchwyty typu kasetonowego, trwale przytwierdzone do obudowy w liczbie min. 3 max. 4 szt.
Rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe przenoszenie skrzyni przez min, 2 osoby.

Wykończenie wnętrza
Stabilizacja instrumentu
Wymiary wewnętrzne
Okres gwarancji liczony w miesiącach

Gąbka techniczna o grubości min 10 mm, max 15 mm.
Klocki stabilizujące
Dostosowane do stabilnego i bezpiecznego przechowywania oraz transportowania instrumentu
wymienionego w niniejszym opisie.
Minimum 24
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3.

Skrzynia na tam tam

1

Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego
Model przechowywanego instrumentu
Materiał, z którego ma być wykonana skrzynia
Kolor materiału
Rodzaj wzmocnień

Meinl Symphonic Tam Tam SY-TT36
Sklejka o grubości minimum 6 mm, max 8 mm.
Czarny lub niebieski
Listwy aluminiowe, narożniki kulowe, zawiasy dla wieka

Rodzaj i ilość zamknięć

Zamki motylkowe w liczbie min. 2, max. 4, przynajmniej jeden zamykany na kluczyk

Rodzaj i ilość uchwytów

Uchwyty typu kasetonowego, trwale przytwierdzone do obudowy w liczbie min. 2 max. 4 szt.
Rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe przenoszenie skrzyni przez min, 2 osoby.

Wykończenie wnętrza

Gąbka techniczna o grubości min 10 mm, max 15 mm.

Stabilizacja instrumentu

Klocki stabilizujące

Wymiary wewnętrzne:

Dostosowane do stabilnego i bezpiecznego przechowywania oraz transportowania instrumentu
wymienionego w niniejszym opisie.

Okres gwarancji liczony w miesiącach

Minimum 24
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