
 
                                 Zakup fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

 
 

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

FORMULARZ OFERTY 
 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu sportowego 

Zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego celem 
doposażenia sekcji : nordic walking, pilates, aerobik, sekcji 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: 

Cena brutto za realizację 

- zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego 
cele doposażenia sekcji nordic walking, pilates, aerobik, 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) 

 
 

Zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego cele 
doposażenia sekcji : nordic walking, pilates, aerobik, szachowej 

ZAMÓWIENIE 1 
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR NORDIC WALKING 

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 do Nordic 
Walking 

System szybkiego 
blokowania – super speed 
lock 2 
System wygodnego 
wypinania rękawiczki 
Grot – odporny na ścieranie 
Materiał aluminium/ carbon 

LEKI 
GABEL 

Instructol lite SL2 1 szt. REGULACJA 100 
– 125 CM 

 

2 Rękawiczki do 
nordic walking 

Cienkie rękawiczki 
- chroniąca przed chłodem. 

LEKI 
GABEL 

INNER GLOVE 2 szt. M  

3 Nakładki gumowe Przeznaczenie na twarde, 
nienaturalne podłoże, asfalt, 
beton 

FIZAN 
LEKI 

 40 Kompletów 
Łącznie 80 szt. 

  

 
RAZEM :  

 

 
ZAMÓWIENIE 2 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR SZACHY 

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 Figury szachowe Figury szachowe nr 6 
plastikowe (wysokość króla 
96 mm) 

  11 kompletów   

2 Szachownica 
tekturowa 
Turniejowa 

żółto/brązowa, zmywalna 
powierzchnia (nr 5) 

  10 szt.   

3 Zegar szachowy 
DGT North 
American 

 DGT North American 5 szt.   

 
RAZEM :  
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ZAMÓWIENIE 3 

OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO 

SEKCJA KOSIR 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 Taśmy 
rehabilitacyjne 
oporowe 

Średni i ciężki opór. 
Niebieskie 

Domyos 
Thera- Band 

 65 szt. 
 

Długość 190cm  
 
 

 

2 Guma do ćwiczeń Mini-taśmy gumowe do 
pilatesu w kształcie pętli 
 

Domyos 
Thera - Ban 
Taśma Loop 

 75 szt. Długość 30cm 
szerokość 
2,5cm 

 

 
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) 

 

 


