
 
Zakup wraz z dostawą nawozów i Ś.O.R na stadiony/boiska sportowe 

zarządzane przez KOSiR z podziałem na części. 

 
 

Załącznik nr 2 do  
Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

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

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ II 
 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku na zadanie p.n.:  

Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach nawozów oraz środków ochrony roślin z podziałem na części: 

część II: zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych środków ochrony roślin zgodnie z OPZ; 

 
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE* 

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 konta bankowego: ………………………….…………………………………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na Część II : zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach 

profesjonalnych środków ochrony roślin zgodnie z OPZ 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 na Część II 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. Zapewniamy realizację w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy , lecz nie później niż do dnia 

30.03.2019 r. 

4. Akceptujemy warunki płatności, podane w Zaproszeniu. 

5.  Zobowiązujemy się do wykonywania Części I niniejszego Zaproszenia w terminie podanym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się wykonać na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko, nieodpłatnie w ciągu roku 1 

analizy podłoża z każdego boiska, na przestrzeni czasowej jesień 2018 wraz z pełną analizą i sprawozdaniem. 

7. Oferujemy stałą, nieodpłatną pomoc przy problemach związanych przy prowadzeniu muraw sportowych (pomoc 

przy usuwaniu chorób, doborze środków, pomoc przy ustalaniu czasu i okresu zabiegów agrotechnicznych itd.) 

 

 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zleceniobiorcy 
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Załącznik nr 1 (do Załącznika nr 2.2)   
Cena oferty brutto 

Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZOF/4/2019 

Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach nawozów oraz środków ochrony roślin z podziałem na części: 

część II: zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych środków ochrony roślin zgodnie z OPZ; 

Zamawiający zamierza zakupić profesjonalne środki ochrony roślin w oryginalnych i hermetycznie zamkniętych 

opakowaniach działaniu, o porównywalnym lub identycznym składzie jak wskazanym poniżej w tabelach, o granulacji max. 

4mm oraz bez frakcji pylistej. Nawozy powinny być dedykowane do muraw sportowych wraz z opracowaniem programów 

nawożenia według poniższego zestawienia obiektów: 

 

Stadion sportowy w Kobierzycach (pow.0,74ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

2 opakowania po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 4 opakowania po 5L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Stadion sportowy w Jaszowicach (pow.0,9ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 2 opakowania po 5L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Bielanach Wrocł. (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 2 opakowania po 1L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Domasławiu (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM:   
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Boisko sportowe w Magnicach (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Pustkowie Wilczkowskim (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Wierzbicach (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Solnej (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM: 
 

  

 
 
 

Boisko sportowe w Krzyżowicach (pow.0,7ha - płyta główna) 
 

 L.p. NAZWA PRODUKTU OPIS CENA BRUTTO 

Środki Ochrony 
Roślin 

1 Chwastox D 179SL lub Chwastox MP 600SL  
(środek chwastobójczy) 

1 opakowanie po 5L  

2 Polyversum WP lub  Remedier (środek 
grzybobójczy) 

1 opakowanie po 1L  

3 Roundup Active 360 lub Roundup Flex 480 1 opakowanie po 1L  

RAZEM: 
 

  

 



Zakup wraz z dostawą nawozów i Ś.O.R na stadiony/boiska sportowe zarządzane przez KOSiR z podziałem na części. 

  

5 

 

 

 

PODSUMOWANIE: 

Oferujemy dostawę środków ochrony roślin za łącznym wynagrodzeniem brutto (proszę podać sumę kosztów na 

wszystkie obiekty): 

cyfrowo: ………………………………………… 

słownie: ......................................................................................... (tym należny podatek VAT.) 

 

Zestawienie cząstkowe: 

Cena brutto za realizację zadania na dany stadion/boisko sportowe Łączna cena brutto za realizację 
całości zadania  

Stadion sportowy w Kobierzycach – płyta główna 

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

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

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

………………..…….……………….

…….………………………………...

………………………………………

……………………………………...) 

Stadion sportowy w Jaszowicach – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Bielanach Wrocł. – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Domasławiu – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Magnicach – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Pustkowie Wilczk. – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Wierzbicach – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Solnej – płyta główna 

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

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

Stadion sportowy w Krzyżowicach – płyta główna 

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

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

 

 

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia. 
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8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

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

 
 
 
 

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):  

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

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

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.  

 
 

 

…….............................................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 

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

 


