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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa materiałów dydaktycznych do muzykoterapii  

 

Część I 

Miejsce dostawy:  

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej,  

ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin 

 

1. Instrument muzyczny „Grzechotka” lub równoważny. Minimalne wymagania: 

wykonanie z drewna, malowane na dowolny kolor lub drewno surowe, dł. min. 15 cm 

– 1 sztuka.  

2. Instrument muzyczny „Kołatka” lub równoważny. Minimalne wymagania: wykonanie 

z drewna,  malowane na dowolny kolor lub drewno surowe, dł. min. 15 cm – 1 sztuka. 

3. Instrument muzyczny „Trójkąt” lub równoważny. Minimalne wymagania: wykonanie 

ze stopu metali, bok trójkąta min. 10cm, pałeczka min. 13 cm, dołączona do zestawu – 

1 sztuka.  

4. Instrument muzyczny „Marakas” lub równoważne. Minimalne wymagania: wykonanie 

z drewna, malowane na dowolny kolor lub drewno surowe, długość 10-15 cm- 1 sztuka. 

5. Instrument muzyczny „Talerze” lub równoważne. Minimalne wymagania: wykonanie 

z mosiądzu, średnica 5-12 cm, uchwyt/ rączka – 1 komplet zawierający min. 2 talerze – 

1 sztuka.  

6. Instrument muzyczny „Zestaw diatoniczny” lub równoważny. Minimalna zawartość 

opakowania: min 7 rurek, długość min. 30 cm, kieszeń XyloTote, zatyczka oktawator 

do obniżania dźwięku o oktawę - uzyskania rurki basowej, 2 pałeczki z gumową 

końcówką, książeczka z piosenkami – 1 sztuka. 

7. Instrument muzyczny „Misa terapeutyczne” lub równoważne. Minimalne wymagania: 

wykonanie ze stopu metali (np.:, miedzi, brązu i cyny), średnica min. 5,5 cala – 1 sztuka. 

8. Instrument muzyczny „Pałeczki do misy terapeutycznej” lub równoważne. Minimalne 

wymagania: wykonanie z drewna surowego lub malowanego na dowolny kolor, 

końcówką uderzająca pokryta zamszem lub równoważną tkaniną, długość min. 15 cm.  

9. Instrument muzyczny typu „Gong” lub równoważny. Minimalne wymagania: 

wykonanie z brązu lub stopu metali równoważnych, średnica min. 12 cali – 1 sztuka.  

10. Instrument muzyczny „Bęben” lub równoważny. Wymagania minimalne: wykonanie w 

ramie drewnianej, drewno lakierowane lub surowe, rama obrobiona skórą naturalną, 

średnica min. 16 cm – 1 sztuka. 
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11. Instrument muzyczny „Konga” lub równoważne. Minimalne wymagania: wykonanie z 

drewna, średnica min. 6 cali – 1 sztuka.  

Część II 

Miejsce dostawy:  

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

Ametystowa 22, 20-577 Lublin 

1. Instrument muzyczny „Gitara klasyczna” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

Rozmiar: 4/4, Korpus: Warstwowy, Płyta przednia: np.: Świerk, Płyta tylna: 

Mahoń/Palisander/Mangoy, Gryf: Palisander, Mostek: Palisander, Próg zerowy: 

Plastikowy, Przetwornik, Ilość progów: 19, Rodzaj skanera: Piezo, Model 

elektroniczny: Ibanez AEQ-2T preamp w/Onboard tuner, Sterowanie: Volume, Bass, 

Rozmiar progu zerowego: 52 mm , Menzura: 650 mm, Wykończenie: Połysk – 1 sztuka.  

2. Statyw do gitary klasycznej. Minimalne wymagania: wykonany z drewna lub dobrej 

jakości tworzywa sztucznego, lub stopu metali do wszystkich typów gitar klasycznych 

– 1 sztuka. 

3. Instrument muzyczny „Drewniane pudełko akustyczne” lub równoważne. Wymagania 

minimalne: wykonanie z drewna, długość min. 18 cm, w kształcie prostokąta – 3 sztuki. 

4. Instrument muzyczny „Cymbałki metalowe” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

wykonanie ze stopu metali, 10 tonów, w zestawie 2 pałeczki – 2 sztuki/zestawy. 

5. Instrument muzyczny „Trójkąt” lub równoważny. Minimalne wymagania: wykonanie 

ze stopu metali, bok trójkąta min. 10 cm, pałeczka min. 13 cm, dołączona do zestawu – 

2 sztuki/zestawy.  

6. Instrument muzyczny – akcesoria „Stojak na nuty” lub równoważny. Wymagania 

minimalne: płynna regulacja wysokości:  min. 50-136 cm - do gry na siedząca i na 

stojąco dla ludzi o każdym wzroście. Wymiary pulpitu: min. szerokość: 46cm mm, 

wysokość: 28 cm, zacisk przytrzymujący nuty: min 1-2, materiał wykonania: stal 

malowana/stal szczotkowana, całkowicie składany, regulacja kąta nachylenia                                 

i wysokości, nogi zaopatrzone w przeciwślizgowe końcówki, pokrowiec                                                

z paskiem w zestawie – 1 sztuka.  

7. Instrument muzyczny „Grzechotka” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

wykonanie z drewna, długość min. 15 cm – 4 sztuki. 

8. Instrument muzyczny „ksylofon” lub równoważne. Wymagania minimalne: wykonanie 

z drewna, min 12 tonów, 2 pałeczki w komplecie – 1 sztuka. 

9. Instrument muzyczny „Tamburyn” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

wykonanie z drewna, dwurzędowe dzwonki, wykonane ze stali – 4 sztuki. 
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10. Instrument muzyczny „Bębenek” lub równoważny. Wymagania minimalne: obręcz 

wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego, naciąg z płótna lub tworzywa 

sztucznego, średnica min. 20 cm – 3 sztuki. 

Część III 

Miejsce dostawy:  

Dom Pomocy Społecznej Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 

ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin. 

1.  Instrument muzyczny „Bęben marszowy” lub równoważny. Wymagania minimalne: 

wykonanie z drewna, obręcz dolna i górna wykonana z metalu lakierowanego, naciągi, 

regulowane nosidło, pałki zakończone filcem w zestawie, klucz do regulowania 

nastrojenia – 1 sztuka. 

2. Instrument muzyczny „Konga” lub równoważne. Wymagania minimalne: wykonanie z 

drewna, naciąg ze skóry naturalnej, średnica min. 6 cali – 2 sztuki. 

3. Instrument muzyczny „Rurki diatoniczne” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

min. 41 rurek w zestawie, 3 sztuki rurek: C’, D’, E’, F’, G’, A’, H’*, C’, 2 sztuki rurek: 

Cis’, Dis’, Fis’, Gis’, Ais’; 1 sztuka rurek: Cis’’, D’’, Dis’’, E’’, F’’, Fis’’, G’’; 8 sztuk 

zatyczek oktawator, komputerowy dyrygent „Przybij Rurkę”, Worek mały -                                   

1 sztuka/zestaw. 

4. Instrument muzyczny „Grzechotka” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

wykonanie z drewna, min. dł. 15cm – 1 sztuka. 

5. Instrument muzyczny „Kołatka” lub równoważne. Wymagania minimalne: wykonanie 

z drewna, min. dł. 15cm – 1 sztuka. 

6. Instrument muzyczny „Trójkąt” lub równoważny. Minimalne wymagania: wykonanie 

ze stopu metali, bok trójkąta min. 10 cm, pałeczka min. 13 cm, dołączona do zestawu – 

1 sztuka/zestawy.  

7. Instrument muzyczny „Marakasy” lub równoważny. Minimalne wymagania: 

wykonanie ze stopu metali, bok trójkąta min. 10 cm, pałeczka min. 13 cm, dołączona 

do zestawu – 1 sztuka/zestawy.  

8. Instrument muzyczny „Misa terapeutyczna - dźwiękowa” lub równoważne. Minimalne 

wymagania: wykonanie ze stopu metali (np.:, miedzi, brązu i cyny), średnica min. 5,5 

cala – 1 sztuka. 

9. Instrument muzyczny i akcesoria „Pałeczki do misy terapeutycznej – dźwiękowej” lub 

równoważne. Minimalne wymagania: wykonanie z drewna surowego lub malowanego 

na dowolny kolor, końcówką uderzająca pokryta zamszem lub równoważną tkaniną, 

długość min. 15 cm. 

10. Instrument muzyczny „Bongosy Djembe” lub równoważne. Wymagania minimalne: -

wykonanie drewno/kauczuk, konstrukcja: klepkowa, średnica: min. 6 cali, hardware 
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czarny/chrom, naciągi z naturalnej skóry, w zestawie klucz do strojenia, 2 pałeczki 

wykonane z drewna – 2 sztuki. 

11. Instrument muzyczny „Werbel” lub równoważny. Wymagania minimalne: Rozmiar: 

min. 14" x 5", Maszynka: Masywna, umożliwia szybkie napięcie sprężyn, Korpus: Stal 

chromowana/szczotkowana, Grubość korpusu: min. 1.0 mm, Strojenie: min. 8 śrub, 

Wbudowany tłumik, Osprzęt: Chromowany, Obręcze: Klasyczne  min. 1,6 mm – 1 

sztuka. 

12. Instrument muzyczny i akcesoria „Statyw do werbla” lub równoważne. Wymagania 

minimalne: wykonanie z metalu, regulacja wysokości – 1 sztuka. 

13.  Instrument muzyczny typu „Gong” lub równoważny. Minimalne wymagania: 

wykonanie z brązu lub stopu metali równoważnych, średnica min. 12 cali – 1 sztuka.  

14. Instrument muzyczny i akcesoria „Statyw do gongu” lub równoważne. Wymagania 

minimalne: Możliwość umieszczenia gongu w rozmiarach: 15" - 38", konstrukcja 

aluminiowa na kółkach, Średnica rur: 35 mm, regulacja wysokości, regulacja szerokości 

5-cio stopniowa, zaciski wyposażone w zabezpieczenia, kółka  z blokadą – 1 sztuka. 

15. Instrument muzyczny „Tamburyn” lub równoważne. Wymagania minimalne: 

wykonanie z drewna, dwurzędowe dzwonki, wykonane ze stali – 2 sztuki. 

16. Instrument muzyczny „Pianino cyfrowe” lub równoważne – 1 sztuka  

Wymagania minimalne: Liczba klawiszy ważonych z regulowanym poziomem czułości 

88 

Waga 38-40 kg, Polifonia – min. 64 dźwięki, Wymiary:  szerokość 130-140 cm x 

wysokość  80 – 100 cm x długość (głębokość) 40-45 cm, Wejście USB, zasilacz 

Integralna obudowa: wbudowany pulpit, wbudowane listwy boczne,  wbudowana listwa 

dolna z systemem pedalizacji (sustain, soft, sostenuto – 3 pedały),  

Efekty: Reverb, Room, Hall,  

Strojenie i transpozycja,  

Wyjście słuchawkowe, 

Możliwość nagrywania utworów (min. 2),  

Przełączanie instrumentów: 

- min. 2 rodzaje fortepianu klasycznego 

- min. 2 rodzaje pianina elektro 

- organy kościelne 

- organy jazzowe 

- klawesyn 

- min. 2 rodzaje smyczków (miękkie i twarde) 

Metronom min. 5 – zakresowy (od 2 do 6),  

Łączenie instrumentów (Layer),   

Dzielenie klawiatury (Split),  

Wyjście USB,  

Głośniki min. 30 W. 
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Część IV –  

Miejsce dostawy 

Dom Pomocy Społecznej Betania,  

Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin 

1. Instrument muzyczny „keybord” lub równoważne ze stojakiem, pulpitem do nut i 

pokrowcem z gwarancją od producenta – 1 sztuka  

Właściwości minimalne:  

Klawiatura: N/A 

Typ klawiatury: Dynamiczna 

Powierzchnia klawiatury: Gładka 

Liczba klawiszy: 61 

Wielkość klawiszy: Standardowe 

Dynamika: Tak 

Sterowanie tonacją klawiatury (Transpozycja) 

Zmiana tempa od 15 do 300 BPM 

Wyświetlacz: rozdzielczość od 132x64 do 320x240 monochromatyczny, LCD,  

ilość brzmień max 900 tonów,   

Automatyczne akompaniamenty: Tak 

Podpora formatu: SMF, MP3, WAV 

Metrum 1 do 32/16, 1 do 32/8, 1 do 32/4, 1 do 32/2 

Liczba dźwięków: do 904 

Wejścia: Sustain Pedal 

Wyjścia: Headphone Jack 6,3 mm TRS 

Polifonia: do 128 

Nagrywanie Dźwięku: Nośnik USB 

Format zapisu Pliki Audio: WAV  

Masa: do 12,0 kg 

Szacowana moc wyjściowa 2 głośniki od 7 do 12 W 

Funkcja Auto Off: od 10 min do 360 min 

 

Dodatkowe opcje: 

Wyświetlanie Tekstów Piosenek na Wewnętrznym Wyświetlaczu 

 

Akcesoria: 

Instrukcja Obsługi 

Zasilacz AC 

Kabel Zasilający (dla podłączania zasilacza AC) 

Pokrowiec 

Stojak 

 


