
 
                                 Zakup fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

 
 

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

FORMULARZ OFERTY 
 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu 
sportowego cele doposażenia sekcji : karate, crossfit oraz sekcji bokserskiej. 

 

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 2 

- zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego 
sprzętu sportowego cele doposażenia sekcji karate, crossfit oraz sekcji bokserskiej - 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 2 
zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego cele 

doposażenia sekcji karate, crossfit oraz sekcji bokserskiej 
 
 
        ZAMÓWIENIE 1 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR KARATE 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 Maska treningowo -
wydolnościowa 

Maska tlenowo treningowa 
służąca do kształtowania 
wydolności zawodników. 

8 COLOR 

SERVICES 

ASPORT 

Elevation Training Mask 
2.0 Black 
PERFORMANCE MASK  

2 szt. 1x  roz.  S 
1x roz.  M 

 

 
RAZEM :  

 

ZAMÓWIENIE 2 
     OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR KARATE 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. Piłka SLAM BALL 
10 Kg 

 Proud 
HMS 

 2 szt.   

2. Piłka SLAM BALL 
15 Kg -  

 Proud 
HMS 

 1 szt.   

3. Regulowany Płotek 
Treningowy 

Trening zwinności i 
szybkości. Płotki są bardzo 
prostym przyrządem, który 
pozwala tworzyć różnego 
rodzaju ścieżki 
sprawnościowe, polepszające 
koordynację wzrokowo 
ruchową, orientację w 
przestrzeni, ćwiczące 
szybkość. 

Proud 
Yakima 

AGILITY HURDLE 2-IN-
1 

4 szt.   
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4. Piłka Lekarska 
WALL BALL 12 Kg 

Piłka wykorzystywana do 
ćwiczeń typu cross fit, jak 
również treningów 
ogólnorozwojowych 

HMS 
Proud 

 1 szt.   

5. Kamizelka 
obciążeniowa 10kg   

 Thorn +Fit 
Insportline 

 1 szt.   

6. Hantle HEX 12,5 kg Wytrzymałe, ogumowane 
głowice minimalizują hałas, 
uszkodzenia podłogi oraz 
ograniczają zużycie samych 
hantli. Chromowane rękojeści 
są ergonomicznie 
zaprojektowane w taki 
sposób aby zapewniały 
pewny i komfortowy chwyt 

HEX 
Proud 

 2 szt.   

7. Piłka gimnastyczna 
55cm z pompką 

Zastosowanie znajduje przy: 
rehabilitacji, treningu 
sportowym, treningu 
aerobowym, treningu fitness i 
stretchingu. 

ALLright 
Meteor 

 2 szt.   

8. Powerbag Worek 
Do Ćwiczeń 15 Kg 
(Czerwony) 

 ALLright 
HMS 

 1 szt.   

9. Powerbag Worek 
Do Ćwiczeń 10 Kg 
(Żółty) 

 ALLright 
HMS 

 1 szt.   

 
RAZEM :  

 

ZAMÓWIENIE 3 
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR CROSSFIT 

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. Powerbag Worek treningowy Powerbag Marbo-Sport 

PROUD GROUP 

SP z o.o. 

Power bag  WDC HMS 

WOREK TRENINGOWY 

POWERBAG PROUD 

2 szt. 15 kg   

2. Powerbag Worek treningowy Powerbag Marbo-Sport 

PROUD GROUP 

SP z o.o 

Power bag  WDC HMS 

WOREK TRENINGOWY 

POWERBAG PROUD 

1 szt. 10 kg  

3. Powerbag Worek treningowy Powerbag Marbo-Sport 

PROUD GROUP 

SP z o.o. 

Power bag  WDC HMS 

WOREK TRENINGOWY 

POWERBAG PROUD 

2 szt. 20 kg  

4. Piłka do ćwiczeń 
siłowych 

Slam ball DBX BUSHIDO 
Fit Patrol 

Slam ball 5 kg 2 szt. 5 kg  

5. Piłka do ćwiczeń 
siłowych 

Slam ball DBX BUSHIDO 
Fit Patrol 

Slam ball 8 kg 2 szt. 8 kg  

 
RAZEM :  

 

ZAMÓWIENIE 4 
     OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

    SEKCJA KOSIR BOKS 

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 Piłka lekarska Piłka z obciążeniem do 
dynamicznych i statycznych 
ćwiczeń, do wzmacniania 
mięśni i do rehabilitacji. 

PIŁKA LEKARSKA 
2 KG DOMYOS 

Decathlon  
 
FitPatrol 

2 szt. 2kg  
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2 Piłka lekarska Piłka z obciążeniem do 
dynamicznych i statycznych 
ćwiczeń, do wzmacniania 
mięśni i do rehabilitacji. 

PIŁKA LEKARSKA 
3 KG DOMYOS 

Decathlon  
 
FitPatrol 

2 szt. 3kg  

3 Piłka lekarska Piłka z obciążeniem do 
dynamicznych i statycznych 
ćwiczeń, do wzmacniania 
mięśni i do rehabilitacji. 

PIŁKA WALL BALL 
6 KG DOMYOS 

Decathlon 
 
FitPatrol 

1 szt. 6kg  

4 Suszarka Pozwala szybko wysuszyć 
rękawice, ograniczając w ten 
sposób powstające w nich 
nieprzyjemne zapachy. 

SUSZARKI DO 
RĘKAWIC 
BOKSERSKICH 
POMARAŃCZOWE 
OUTSHOCK 

Decathlon autshock 
 
Hammer glove dry 

4 komplety    
(2 szt. w 
komplecie) 

  

5 Skakanka Skórzana skakanka która, 
dzięki naturalnej i trwałej 
skórze, jest odpowiednia do 
ćwiczeń na każdym rodzaju 
nawierzchni. 

SKAKANKA 
SKÓRZANA 
DOMYOS 

Decathlon  
 
Fivesport  

6 szt.   

6 Skakanka Wsparcie dla dzieci podczas 

zajęć gimnastyki. 

4 m liny do skakania w kilka 

osób 

SKAKANKA DO 
SKAKANIA 
FREESTYLE DLA 
DZIECI DOMYOS 

 6  szt.  

 

7 Ochraniacz tułowia 

 

Zaprojektowany z wysokiej 

jakości skóry PU i jest 

wzmocniony pianką o 

wysokiej wydajności, co 

zapewnia lepszą amortyzację 

i maksymalną ochronę 

podczas treningu. 

Do niestandardowego i 

bezpiecznego dopasowania, 

jest regulowany z tyłu przez 

szerokie paski na rzep. 

Ochronny plastron to idealne 

połączenie wygody i ochrony. 

Jest idealny do wszystkich 

intensywnych sesji 

sparringowych. 

Właściwości techniczne 

Skóra PU. 

Wygodne i trwałe. 

Elastyczne paski ustalające z 

regulowanym rzepem do 

dokręcania. 

Pianka o dużej gęstości. 

Ochraniacz Tułowia  Venum 
RDX T4 

1 szt. - M 
1 szt. - L 
1 szt. - XL 
Łącznie 3 szt. 

M 
L 
XL 

 

8 Łapy treningowa Łapy trenera pozwalające 
ćwiczyć prędkość, siłę i 
precyzję podczas treningów 
bokserskich na poziomie 
średnio zaawansowanym.  

Łapy trenera 
czarne, 
zaokrąglone z 
paskiem 
mocującym 
outshock 

Decathlon 
Gladiator 
 

2 zestawy     
(2 szt. w 
zestawie) 

  

 
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) 


