
Zamawiający:           Załącznik nr. 1 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ul. Dębowa 20 

55-040 Kobierzyce 

ZAPYTANIE O CENĘ – FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach 
administrowanych przez KOSiR  zgodnie z OPZ. 
 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE* 

1.NAZWA WYKONAWCY : 

Nazwa Wykonawcy :................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................. 

NIP .......................................................    REGON .................................................................. 

Numer telefonu/ faksu: ............................................................................................................. 

e-mail: ...................................................................................................................................... 

nr konta bankowego………………………………………………………………………………….. 

osoba przewidziana do kontaktu ……………………...……………………………………………. 

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie Zaproszenia do złożenia ofert na realizację usługi p/n: 

Konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach administrowanych 

przez KOSiR  zgodnie z OPZ. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

za: 

Cena łączna oferty (netto) na konserwację oraz naprawę siatek wychwytujących 

wyliczona zgodnie z poniższą tabelą wynosi: ……………………………….………zł.  

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

złotych ………/100 netto).  

 

Cena łączna oferty (brutto) na konserwację oraz naprawę siatek wychwytujących 

wyliczona zgodnie z poniższą tabelą wynosi: ……………………………….………zł. brutto  

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

złotych ………/100 brutto).  

        w tym kwota VAT ….. % wynosi ……………………….. zł. 

 

 



3. Ceny jednostkowe – siatki wychwytujące administrowane przez KOSiR (boiska sportowe, place zabaw, tereny 
rekreacyjne): 

L.P.                 Lokalizacja obiektu na którym 
znajduje się dany piłkochwyt  

Kwota netto za naprawę, konserwację 
piłkochwytów administrowanych przez KOSiR 

Kwota brutto za naprawę, konserwację 
piłkochwytów administrowanych przez KOSiR 

1. Kobierzycach - boisko do 
koszykówki ul. Św. Wojciecha …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

2. Kobierzycach - boisko sportowe 
do piłki nożnej płyta trawiasta, 
ul. Sportowa 20 

…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

3.  Rolantowice - k. świetlicy dz. 41 
…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

4. 

 

Pustków Wilczkowski – boisko 
do piłki nożnej ul. Wrocławski 
dz. 228/11  

…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

5. Jaszowice – ul. Sportowa dz. 
58/4 – płyta główna …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

6. Jaszowice – ul. Sportowa dz. 
57/3 – płyta treningowa …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

7. Dobkowice – ul. Partyzantów 
dz. 59/3 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

8. Solna – ul. Parkowa dz. 1/33; 
1/34 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

9. Pustków Żurawski – ul. 
Kolejowa dz. 53 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

10. Małuszów – ul. Sportowa dz. 
108/4 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

11. Krzyżowice – ul. Główna dz. 171 
…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

12. Wierzbice – ul. Tarnopolska dz. 
158 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

13. Bielany Wrocławskie -  
ARKALANDIA ul. Fiołkowa dz. 
328/54 

…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

14. Księginice – ul. Oławska dz. 89/1 
…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

15. Królikowice – ul. Kobierzycka dz. 
108; 109 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

16. Chrzanów – ul. Topolowa dz. 
64/1  …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

17. Magnice – ul. Parkowa dz. 9/5 
…..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 



18. Magnice – ul. Parkowa dz. 
10/73 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

19. Domasław – ul. Sportowa dz. 
8/1 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

20. Domasław – ul. Sportowa dz. 
171/25 …..…………………………………zł. netto …..…………………………………zł. brutto 

Łączna cena brutto: 
               ………………..………………… zł netto ………………..………………… zł brutto 

 

4.   Powyższa cena obejmuje należność za opisany w Zaproszeniu przedmiot zamówienia. 
5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
6. Ofertę cenową uwzględniającą wszystkie powyższe informacje i koszty wraz z zatwierdzonym projektem 

umowy  należy przesłać scanem do dnia 18.02.2021 r. do godz. 12.00 pocztą  elektroniczną na adres: 
sport.kosir@sport-kobierzyce.pl  

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z Wykonawcą  
stanowiącą załącznik nr. 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
W powyższej sprawie proszę kontaktować się z: kierownikiem obiektu sportowego -  Krzysztof Nowak tel. 
691 733 972. 
 

 

Podpis osoby upoważnionej  

do składania ofert. 

…………………………………, dn. ……………………..           …..…………………………… 

mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl

