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

FORMULARZ OFERTY 
 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu 
sportowego cele doposażenia sekcji : nordic walking, pilates, aerobik, ćwiczenia relaksacyjne, yogi, fizjoterapii, 
szachowej 

 

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 3 

- zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego 
sprzętu sportowego cele doposażenia sekcji nordic walking, pilates, aerobik, ćwiczenia 
relaksacyjne, yogi, fizjoterapii, szachowej - 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 3 

zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego cele 
doposażenia sekcji : nordic walking, pilates, aerobik, ćwiczenia relaksacyjne, yogi, fizjoterapii, szachowej 

 
ZAMÓWIENIE 1 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: NORDIC WALKING KOBIERZYCE/BIELANY 

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. Kije - Nordic 
Walking  

Płynna regulacja długości : od 77 
cm do 130 cm 
Materiał: 16 mm aluminium 
Średnica kija: górna część 16 mm, 
dolna część 14 mm 
Waga: 206 g 
Uchwyt: Naturalny kauczuk, 
ergonomiczny kształt rączki 
zapobiegający otarciom 
Wygodny pasek z możliwością 
wypinania - system NCS. 
Końcówka: grot widiowy bardzo 
odporny na ścieranie 
Nakładka gumowa na podłoże 
twarde - "walking pad". 

 Stride Vario  
Fizan Speed 

3 pary   

2. NAKŁADKI 
GUMOWE - 
UNIWERSALNE 

  FIZAN, GABEL 
SPORT,LEKI, 
LONGI 

30 szt. uniwersaln
e 

 

3. POKROWIEC NA 
KIJKI 

Na 15 par kijów 
Wytrzymały i praktyczny pokrowiec 
na 15-20 par kijów narciarskich lub 
nordic walkingowych długości do 
140 cm. 
Wygodne pasy pozwalają na 
założenie torby na ramię lub chwyt 
do ręki.  
Pokrowiec wyposażony jest w 
solidny zamek błyskawiczny. 
Kolor: czerwony 
Wymiary: dł. 140cm 
Pojemność: 15 - 20 par kijów 

 LEKI 1 szt.   

 
Razem :  
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ZAMÓWIENIE 2 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: PILATES/AEROBIK 

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 Hantle 1 kg Hantle 1 kg zielone 1) Domyo
s 

2) Insportl
ine 

Hantle Domyos 
Hantle fitness 
winylowe 
inSportline 
Smoothbell 

20 szt   

2  
Hantle 1,5 kg 
 

Hantle 1,5 kg niebieskie 1) Domyo
s 

2) Insportl
ine 

Hantle Domyos 
Hantle fitness 
winylowe 
inSportline 
Smoothbell 

20 szt   

3 Hantle 2 kg Hantle 2 kg żółte 1) Domyo
s 

2) Insportl
ine 

 

Hantle Domyos 
Hantle fitness 
winylowe 
inSportline 
Smoothbell 

10 szt   

4 Ovoball Ovoball 1) Tiguar Tiguar ovoball 
15x21 cm oliwka 

30 szt 15x21 cm  

 
RAZEM: 

 

 
 
 ZAMÓWIENIE 3 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: ĆWICZWENIA RELAKSACYJNE  

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. Guma do ćwiczeń 
0.4 x 50 x 500 mm 

Guma do ćwiczeń o dużej 
elastyczności, stosowana w  
ćwiczeniach oporowych.  

 HMS 
 

Tiguar 

 

Model: GU04 
YELLOW 
 
 

Zestaw gum Mini 
Bands Tiguar (IV 
poziomy oporu) 

15 szt. 0.4 x 50 x 500 mm 

 

Długość:500mm 
Szerokość:50mm 
Grubość:0,4mm 
Zakres siły 
oporu:4,5-7kg 
Kolor: żółty 

 

2. Piłka fitness 
 
 
 
 
 

Piłka fitness 
wyprodukowana ze 
specjalnej pianki PCV.  

PLATINIUM 
 
 
 
 
Energetic 
Body 

PLATINIUM 
Classic 65 
niebieska - Piłka 
fitness 

Piłka fitness 
antiburst 65cm 
Energetic Body 

10 szt. Dla wzrostu [cm]:                        
166-175 
Rozmiar [cm]: 65 
Materiał: PCV 
Maksymalne  
obciążenie  
[kg]:300 
Kolor: Niebieski 

 

3. Piłka fitness 
 

Piłka fitness 
wyprodukowana ze 
specjalnej pianki PCV.  

PLATINIUM 
 
 
 
 
 
HMS 
 
 

PLATINIUM 
Classic 55 
niebieska - PIłka 
fitness 

Piłka 
gimnastyczna 
55cm HMS 
(niebieska) 

5 szt. Dla wzrostu 
[cm]:151-165 
Rozmiar [cm]:55 
Materiał: PCV 
Maksymalne  
obciążenie  
[kg]:300 
Kolor: Niebieski 
 
 

 

https://pilkifitness.pl/firm-pol-1385990444-HMS.html
https://pilkifitness.pl/firm-pol-1368818626-PLATINIUM.html
https://pilkifitness.pl/firm-pol-1368818626-PLATINIUM.html
https://pilkifitness.pl/firm-pol-1385990444-HMS.html
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4. Piłka 
rehabilitacyjna 
ogólnorozwojowa 
miękka  
 

Piłka rehabilitacyjna 
ogólnorozwojowa miękka 
nadmuchiwana piłka służąca 
do ćwiczeń pilates oraz 
innych ćwiczeń na macie. 
Charakteryzuje się wysoką 
elastycznością, odporna na 
duże obciążenia, wykonana 
z PVC. 

ARmedical  
 
 
 
 
ARmedical  
 
 
 
DOMYOS 
 

Piłka 
rehabilitacyjna 
ogólnorozwojowa 
MIĘKKA 
REDONDO 26cm 
(niebieska)  

Piłka 
rehabilitacyjna 
MIDI REH RLB 20 
Armedical 

Piłka 
rehabilitacyjna 
MIDI REH 20 cm 

PIŁKA SOFTBALL 
S DO PILATES 
DOMYOS 

15 szt.   

 
RAZEM : 

 

 
 

ZAMÓWIENIE 4 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: YOGA – TYNIEC MAŁY 

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 Kadzidełka 
pyłkowe  

Kadzidełka stożkowe  
Z podstawką do palenia.  

NAG 
CHAMPA 
 
 
 
 
GOLOKA 

NAG CHAMPA - 
SATYA SAI BABA  
Kadzidełka Nag 
Champa Stożkowe 
Stożki Satya  
 
NAG CHAMPA –
agarbhati   

12 
opakow
ań 

180 g   

2 Pudełeczko do 
palenia kadzidełek  

-  wykonane ręcznie w 
Indiach, wykonane z drewna 

  1 szt. długość 30 cm, 
szerokość  5,5 cm, 
wysokość 6,5cm 

 

 
Razem :  

 

 
 

    ZAMÓWIENIE 5 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: FIZJOTERAPIA 

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 Kinesiotaping 
(plastry) 

 

Rea Tape Premium Gold Almighty. 
Udoskonalony plaster dynamiczny 
REA TAPE wykonany z innowacyjnej 
tkaniny rayon shiny, zapewniającej 
jedwabistą gładkość i wytrzymałość 
taśmy. 
 
Mueller Kinesiology Tape: 
Taśmy Mueller Kinesiology Tape-
mają na celu zwiększenie 
naturalnego przepływu krwi wokół 
mięśni.  Są wykonane w 100% z 
wysokiej jakości bawełnianej taśmy, 

Rea Tape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mueller 

Rea Tape 
Premium Gold 
Almighty 
(beżowy) 
 
 
 
 
 
 
Mueller 
Kinesiology 
Tape (beżowy) 

10 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5cmx5m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5cmx5m 

 

https://mildis.pl/pl/producer/ARmedical/626582
https://mildis.pl/pl/producer/ARmedical/626582
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pozbawionej lateksu, co sprawia, że 
jest elastyczna i oddychająca.  

2 Nożyczki do 
tapingu Kretzer 

 
 
 

Nożyczki niemieckiej firmy Kretzer to 
najwyższej jakości produkt służący 
do cięcia taśm do Kinesiotapingu. 
Wysoka jakość materiałów, z którego 
zostały stworzone oraz nowoczesny 
system produkcji gwarantuje wysoką 
wygodę użytkowania. 
Cechy produktu: 
wykonane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, 
posiadają wygodny dopasowany do 
dłoni uchwyt, nie strzępą ciętej taśmy 
i nie przykleją się do niej. 

 
 
 
 
Kretzer 

 
 
 

Nożyczki do 
tapingu 
Kretzer 

 
 

1 szt.  
 
 
 
 

 

3 Stadiopasta Najlepsza spośród kremowych past 
na bazie argilli zielonej i wyciągów 
roślinnych o działaniu 
przeciwbólowym, stosowana do 
zmniejszania siniaków i obrzęków. 
Chroni oraz działa zmiękczająco i 
relaksująco na skórę. 

Sport Record Stadiopasta 
250ml 
 
 

2 szt. 250ml  

4 

Folia z rączką  
 

Ekonomiczna i łatwa w użyciu 

Mocuje zimne i ciepłe okłady 

Rolka z uchwytem w zestawie 

Mueller 

Folia z rączką 

EZ-WRAP 

3 szt. -  

5 
 
 

Tejp sztywny 
Jaybird 

To oryginalny plaster sportowy 
stosowany jako zabezpieczenie po 
urazie. Jest także doskonałym 
rozwiązaniem w przypadku 
przeciwdziałania kontuzji. Tejp 
sztywny biały Jaybird został 
wyprodukowany z najwyższej jakości 
materiałów w USA. Znajduje 
szczególne zastosowanie wśród 
lekarzy, fizjoterapeutów oraz 
sportowców. 

Jaybird & Mais 
 
 

Tejp sztywny 
Jaybird EX1 

 

3 szt. 
 
 
 
 
 
 
 

2,5cmx13,7
m  
 
 
3,8cmx13,7
m 
 
 
 
 
 

 

6 Mueller M-Tape 
tejp sztywny  

 

To oryginalny plaster sportowy 
stosowany jako zabezpieczenie po 
urazie. Jest także doskonałym 
rozwiązaniem w przypadku 
przeciwdziałania kontuzji. Tejp 
sztywny biały Jaybird został 
wyprodukowany z najwyższej jakości 
materiałów w USA. Znajduje 
szczególne zastosowanie wśród 
lekarzy, fizjoterapeutów oraz 
sportowców. 

Mueller Mueller M-
Tape tejp 
sztywny – 
biały 

 

3 szt. 2,5cmx9m 
 
 
3,8cmx13,7
m 

 

7 
 
 
 

Elastyczny bandaż 
kohezyjny 
 

 

 

 

Kohezyjny bandaż Copoly nie 
wymaga stosowania zapinek ani 
plastrów. Utrzymuje stałe 
naprężenie, po założeniu nie ulega 
poluzowaniu. Jego trwałość pozwala 
na wielokrotny użytek. Może działać 
jako bandaż podtrzymujący 
opatrunek. Bandaż elastyczny jest 
oryginalnym produktem stosowanym 
w tapingu sportowym. Używa się go 
jako podkładu pod plastry, z 
powodzeniem zastępującym lekką 
gąbkę, dodatkowo zapewniając 
stabilizację tejpowanej okolicy. 

Copoly 
 
StokMed 
 

Copoly 
elastyczny 
bandaż 
kohezyjny 
Stokban 
bandaż 
elastyczny 
samoprzylepn
y(beżow) 
 
Stokban 
bandaż 
elastyczny 
samoprzylepn
y 
bezlateksowy(
beżowy) 

3 szt. 
 
3 szt. 
 
3 szt. 
 
 
 
 
 
 

5cmx4,5m 
 
2,5cmx4,5m 
 
7,5cmx4,5m 
 
 
 
 
 
 

Łącznie 9 szt. 

 
Razem :  

 

 
 
 
 

https://www.acusmed.pl/producenci/jaybird
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ZAMÓWIENIE 6 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO: SZACHY BIELANY/TYNIEC MAŁY 

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 Zegar szachowy  Elektroniczny Zegar szachowy DGT 
North American 

DGT North 
American 

10 szt.   

 
Razem :   

 

 
 
 
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) 

 

 


