
 
                                 Zakup fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

 
 

 
 
 
 
.............................................................. 
     pieczątka  WYKONAWCY  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

Zadanie 1: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu 
sportowego cele doposażenia sekcji : piłki nożnej oraz koszykówki. 

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  
 

1.NAZWA WYKONAWCY : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (adres do korespondencji):  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy:  

…………………………………………………………..…………….…………………………………………….. 

4. Osoba do kontaktu:  

…………………………………………………………………tel………………………………….………………  

e-mail: ………………………………………………….. 

5.DANE WYKONAWCY : 

- numer NIP………………………………………….…….……. 

- numer PESEL…………………………………..…….….….…* 

- numer Regon………………………………..………...………. 

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* ………………………………...………… 

- numer PKD (działalności głównej) *………………………………………………………… 

- nr telefonu…………………………………………...…..…….. 

- nr faksu…………………………….……………..………..….. 

- nr konta bankowego: ………………………….………………………………..…………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu 

sportowego” dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:  

1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa 

w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie 

umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Zaproszeniu.  
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3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie 

umowy za łączną cenę w wysokości: 

Numer 
zadania 

Cena brutto za realizację danego zadania 

Zadanie 1 

- zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego 
sprzętu sportowego cele doposażenia sekcji piłki nożnej oraz sekcji koszykówki zgodne z OPZ. 

 

……………………………..…(słownie:………………...…………………………………………………

……………………………………….……….……………………........................................................) 

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia. 

4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

…….............................................................. 
(pieczęć oraz podpis Wykonawcy) 

 
 

ZADANIE NUMER 1 
zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego cele 

doposażenia sekcji piłki nożnej oraz sekcji koszykówki 
 
 

ZAMÓWIENIE 1 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: KOSZYKÓWKA KOBIERZYCE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o 

podanie pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1. Stroje 
koszykarskie 

Klasyczne komplety 
strojów koszykarskich, 
koszulka bez rękawów, 
spodenki.  

Spalding 
Zina 

Klasyczny 30 kompletów 130 cm – 7 
kompletów 
140  cm – 7 
kompletów 
148 cm – 5 
kompletów 
150 – 6 
kompletów 
160 – 5 
kompletów 

 

2. D-Man Trenażery imitujący 
obrońcę 
koszykarskiego. 

SKLZ-D-MAN Standardowy 4 szt. rozmiar klasyczny  

 
RAZEM :  

 

 
Uwaga :  Na wszystkich strojach  Wykonawca będzie wykonywał nadruki : logo KOSiR, herb Gminy Kobierzyce, 

logo sekcji KOSiR koszykówka oraz numery na koszulkach i spodenkach w wielkości proporcjonalnej do 

przeznaczonego na ten cel miejsca (nie większe niż 18x12cm.). Nadruki powinny być wliczone w cenę 

zamawianego sprzętu 

 
 

   ZAMÓWIENIE 2 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PIŁKA NOŻNA BIELANY WROCŁAWSKIE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o 

podanie pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1 Bramka 
składana  

Bramka składana 
przenośna w pokrowcu 
konstrukcja metalowo-
kompozytowa 

YAKIMASPORT  2 szt. 5mx2m  
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2 Mini piłka 
siatkowa 
 

Piłka skórzana  MOLTEN  
 
 
MIKASA 

V4M1500 
V4M1900 
 
MVA430 MINI 

10 szt. 4  

 
Razem :  

 

 
 

ZAMÓWIENIE 3 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PIŁKA NOŻNA JASZOWICE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o 

podanie pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1 Worek na piłki Czarny Adidas  
Zina 

 2 szt.   

2 Koszulki 
 
 
 

Kolor Czerwony Adidas Entrada 18 24 szt. 140 cm – 2 szt. 
152 cm – 8 szt. 
164 cm – 10 szt. 
176 cm – 4 szt. 

 

3 Spodenki Kolor czarny adidas Parma 16 10 szt. 152 cm – 5 szt. 
164 cm – 5 szt. 

 

4 Bidony  Select 0,7l select  10 szt. 0,7 l  

5 
 
 

Torba  Torba z pojemnikiem na 
buty duża komora 
główna z 
dwukierunkowym 
zamkiem 
błyskawicznym wymiary 
60x35x43 kolor czarno 
–niebieski mat 
polistyren 

Adidas  10 szt.   

6 Getry piłkarskie Kolor biały Adidas Milano 16 10 par 5 par – rozmiar 2 
5 – par rozmiar 3 

 

 
Razem :  

 

 
Uwaga :  Na wszystkich strojach  Wykonawca będzie wykonywał nadruki : logo KOSiR, herb Gminy Kobierzyce 
oraz numery na koszulkach i spodenkach w wielkości proporcjonalnej do przeznaczonego na ten cel miejsca (nie 
większe niż 18x12cm.). Nadruki powinny być wliczone w cenę zamawianego sprzętu 
 

 
ZAMÓWIENIE 4 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PIŁKA NOŻNA – SKRZAT KOBIERZYCE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o podanie 

pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1 Piłki treningowe piłka z certyfikatem IMS w 
rozmiarach  4  | szycie 
maszynowe| 32 panele 

JAKO 
Adidas 

 20 szt. 4  

2 Znaczniki 
stożkowe 
 
 
 
 

• z elastycznego tworzywa 
sztucznego 
• poręczny metalowy gryf do 
przenoszenia 
• 40 sztuk w 4 kolorach, 10 sztuk 
na kolor 
materiał: 02 0 
dostępne rozmiary: 19 x 6 cm 
(szer. x wys.) 

JAKO 
Zina 

 1kpl. (40szt.)   
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3 Znacznik Classic cztery różne kolory JAKO 
Zina 
Adidas 

 20 szt. Orlik, S  

 
Razem : 

 

 
 

ZAMÓWIENIE 5 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PIŁKA NOŻNA – ŻAK KOBIERZYCE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o podanie 

pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 

taktyczna 

 

 

 

 

Tablica taktyczna folder GOLD: 

- eleganckie obszycie 

materiałem skóropodobnym. 

- niezbędna w pracy każdego 

trenera. 

- w środku tablica magnetyczna, 

sucho ścieralna z obrazem 

całego boiska. 

- w zestawie zestaw magnesów 

oraz mazak. 

- rozmiar: 20,5 x 27,5 cm 

YakimasportSel

ect 

Gold 1 szt. 20,5 x 27,5 cm   

2 Znaczniki pola 

płaskie 

 

 

Znaczniki pola płaskie (maty 
znakujące) - zestaw 24szt. + 
stojak 
W skład zestawu wchodzi 24 
sztuk w dwóch kolorach (12 szt. 
żółtych, 12 szt. 
pomarańczowych) oraz stojak na 
znaczniki. 

Yakimasport 

 

 1 szt. Średnica kółka 

15cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:   

 
 

ZAMÓWIENIE  6 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PIŁKA NOŻNA – ORLIK KOBIERZYCE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o podanie 

pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna 

wartość 

brutto 

1 Talerzyki 
pilkarskie 

Talerzyki (grzybki) pilkarskie 
Każdego koloru po 10 szt.  

Kipsta 
Zina 

 50 szt.   

2 Znaczniki 
piłkarskie  
 
 

Znaczniki piłkarskie dla dzieci. 
Każdego koloru po 8 szt. (8 
żółtych, 8 niebieskich, 8 
pomarańczowych)  

Kipsta 
Powerman 
Zina 

 24 szt. 140cm\146cm  

3 Torba na sprzęt 
sportowy  

Torba na sprzęt koloru czarnego.  Kipsta 
Powerman 

 1 szt.  Senior   

 
Razem :  
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ZAMÓWIENIE 7 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGOPIŁKA NOŻNA – MŁODZIK/TRAMPKARZ KOBIERZYCE 

L. p Nazwa sprzętu 

sportowego 

Bardzo dokładny opis 

zamawianego sprzętu 

(ewentualnie proszę o podanie 

pełnej nazwy). 

Nazwa 

producenta 

Model Ilość Rozmiar Łączna wartość 

brutto 

1 PIŁKI 
TRENINGOWE 

Piłka - rozmiar 5 
 

Adidas 
 
 
Select 

Piłka World Cup 
Telstar18 Ekstraklasa 
Top Glider CE7374 
rozmiar5 
 
Piłka Select Liga 2017 
rozmiar 5 

10 szt. 5  

2 TORBA NA 
PIŁKI 
 
 
 

Torba na piłki – co najmniej 10 
piłek 

Select 
 
 
Nike 

Torba na piłki Select 10-
12 7372000000 
 
Torba Nike Club Team 
Ball BA5200-010 

2szt.   

3 KOSZULKI 
MECZOWE 

Koszulki meczowe dla 
Młodzika – kolor CZARNY 

Adidas 
 
 
Nike 

Koszulka adidas 
Entrada 18 Junior 
CD8390 
 
Koszulka Nike Dry 
Academy Top Junior 
832969-010 

16 szt. 140 – x 4 (S) 
152 – x6(M) 
160 – x6 (L) 

 

4 TORBA NA 
SPRZĘT 

Torba na tyczki 160 cm – 
można do niej złożyć cały 
sprzęt (pachołki, grzybki, 
znaczniki itp.) 

Yakimasport 
 
Zina 

Torba na sprzęt 
treningowy Yakimasport 
160cm 
 

2 szt.   

 
Razem :  

 

 

Uwaga :  Na wszystkich strojach  Wykonawca będzie wykonywał nadruki : logo KOSiR, herb Gminy Kobierzyce 

oraz numery na koszulkach w wielkości proporcjonalnej do przeznaczonego na ten cel miejsca (nie większe niż 

18x12cm.). Nadruki powinny być wliczone w cenę zamawianego sprzętu 

 
 
 
Instrukcja wypełniania:   

1. *niepotrzebne skreślić   
2. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści tabeli 

wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.  
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.  

 
 

 

……..............................................................   ………………………………………..….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

(pieczęć Wykonawcy) 

 


