
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, boks crossfit oraz sekcji piłki ręcznej.

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, boks, crossfit oraz sekcji piłki ręcznej -
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, boks, crossfit oraz sekcji piłki ręcznej

ZAMÓWIENIE 1
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR KARATE/CROSSFIT KOBIERZYCE

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa producenta Model Ilość Rozmiar Łączna
wartość
brutto

1 TAŚMATRX Taśma do ćwiczeń
wielofunkcyjnych

Sport-shop

Bushido-shop

TX09 HMS 2 szt.

2 PIŁKA
SLAMBALL

piłka do treningu
siłowo-
wytrzymałościowe
go oraz ćwiczeń
siły eksplozywne

Bushido-shop

TRAINING
SHOWROOM

5 kg

7 kg lub 10 kg

1 szt.

1szt.
Łącznie 2
szt.

3 POWER
WHELL

Duży Wałek
Treningowy do
Ćwiczeń jako koło
treningowe z
uchwytem na nogi

Bushido-shop

Sport – shop

WA05

WA06 HMS

1szt.

4 Koło
gimnastyczne

Dwa kola
gimnastyczne na
taśmach

Fitness-shop

Bushido - shop

TX05 HMS

DBD-WRN-1

1 szt.
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ZAMÓWIENIE 2
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR KARATE BIELANY WROCŁAWSKIE

5 Piłka lekarska z
uchwytem

Piłka profilowana
z dwoma
uchwytami po
bokach

inSPORTline

GymBeam

Grab Me 5 kg

GymBeam 5kg

1 szt. 5 kg

6 POWERBAG Worek do ćwiczeń
z wypełnieniem

Sport – shop

Marbo-sport

15kg Allright,

Power Bag 15
kg – HMS

Power Bag 20
kg - HMS

1 szt. 15 kg

1szt. 20 kg

Łącznie 2
szt.

15 kg

20 kg

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmi
ar

Łączna
wartość
brutto

1 Skakanki Skakanka z rączkami
piankowymi

Spokey

Yakimasport

8 szt.

2 Piłka Slam Ball
10 kg

Niezwykle wytrzymała i
wygodna konstrukcja piłki
stworzona tak, aby móc
nią uderzać o podłogę,
gwarantuje skuteczny
trening poprawiający siłę
ogólną, siłę eksplozywną i
wytrzymałość całego
ciała. Dynamiczne
ćwiczenia z piłką która po
uderzeniu o podłogę nie
odbija się, zostając w
miejscu, są powszechnie
stosowane w treningu
CrossFit oraz w treningach
sportowców, dla których
ważnym parametrem jest
szybkość ruchów. Duża
eksploatacja piłek w tego
typu treningu wymaga od
nich ponadprzeciętnej
trwałości.

Tiguar

HMS

10kg 1 szt.

3 Powerbag
worek do
ćwiczeń

Powerbagi mogą stanowić
zamiennik dla hantli, sztang
czy kettelballs będąc
ciekawym rozwiązaniem w
treningu wytrzymałościowo –
siłowym.

Tiguar

HMS

Powerbag
Worek do
Ćwiczeń 10

kg

1 szt.
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4 Zestaw Gum Gumy o różnej siły oporu.
Służą do wykonywania
ćwiczeń
ogólnorozwojowych i
rehabilitacyjnych, stanowi
też idealny dodatek do
treningu aerobowego.
Regularne korzystanie z
gum poprawia kondycję,
zwiększa elastyczność
stawów oraz pomaga
spalić zbędą tkankę
tłuszczową. Niewielkie
rozmiary w połączeniu z
ich uniwersalnością,
sprawiają, że jest to
idealny przyrząd do
użytku domowego.

HMS

Tiguar

2
zestawy

5 Kettlebel 10 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

6 Kettlebel 12 kg Kettlebell wykonanyy z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

7 Kettlebel 14 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

8 Kettlebel 16 kg Kettlebell wykonany z
wysokiej jakości żeliw,
pokrytych winylem i
zaopatrzony w solidny
uchwyt.

HMS

Thorn

1 szt.

9 Siatka
koordynacyjna

Siatka koordynacyjna
umożliwia wykonywanie
wielu ćwiczeń
poprawiających szybkość,
gibkość, refleks, zwinność,
moc i koordynację
ruchową. Dowolne
konfiguracje gwarantują
bogaty wachlarz
możliwości.

HMS

Thorn

2 szt.

10 Płotek
regulowany
15-35 cm

Regulowany płotek
treningowy jest
wielofunkcyjnym
akcesorium. Regulowana
wysokość na poziomie: 15
cm, 23 cm, 29 cm oraz 36
cm pozwala na pełną
modyfikację poziomu
trudności dopasowaną do

LEGEND

POLSPORT

15-35 cm 5 szt.
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ZAMÓWIENIE 3
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSiR PIŁKA RĘCZNA „MŁODZICZKI”

stopnia zaawansowania,
wieku i wzrostu osób
ćwiczących.

11 Lina
treningowa 12
m

Lina treningowa świetnie
sprawdzi się podczas
ćwiczeń rekreacyjnych,
zajęć typu CrossFit albo
do zorganizowania
zawodów w przeciąganie
liny. W trakcie ćwiczeń
angażujesz do pracy różne
części ciała, możesz
mocniej aktywować
mięśnie górne lub dolne,
pleców oraz brzucha, a
także możesz poprawiać
ogólną kondycję.

7SPORTS

Thorn

12 m 1 szt.

12 Hogo HOGO dwustronny
ochraniacz tułowia. Hogo
jest dwustronne, z jednej
strony kolor ochraniacza
jest czerwony, z drugiej
strony kolor jest niebieski.
Chroni ciało zawodnika
przed kopnięciami i
uderzeniami pięścią.
Hogo powinno posiadać
dodatkową ochronę na
obojczyki i barki. Wiązane
z tyłu w celu dopasowani
do zawodnika

WACOKU

BUSHI

Rozmiar 2 4 szt.

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny opis
zamawianego sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar Łączna
wartość
brutto

1 Skrzynia
plyometryczna

Skrzynie wykonane z
wysokiej jakości sklejki o
grubości aż 15
mm, wysokiej klasie i
gęstości (odpowiadającej
za wytrzymałość).
Dodatkowo posiadają
one zaokrąglone ranty,
co jest niezwykle istotne
w przypadku nieudanych
skoków. Posiadają
także wyfrezowane,
gładkie uchwyty, co
pozwala na wygodne
przenoszenie skrzyni i
łatwy transport.

Strong Nature

MebloStyl

2 szt. 50x60x70
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ZAMÓWIENIE 4
OPIS SPRZĘTU SPORTOWEGO

SEKCJA KOSIR BOKS

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)

Poszczególne elementy
skrzyni składa się w
systemie puzzlowym i
skręcone - dzięki temu
skrzynia w najbardziej
narażonych na
uszkodzenia miejscach
jest jeszcze bardziej
wytrzymała

L. p Nazwa sprzętu
sportowego

Bardzo dokładny
opis

zamawianego
sprzętu

Nazwa
producenta

Model Ilość Rozmiar Łączna
wartość
brutto

1 Piłka lekarska Piłka wykonana
z wysokiej
jakości skóry
naturalnej.

Ewolution

Masterts

2 szt. 3 kg

2 Piłka lekarska Piłka wykonana
z wysokiej
jakości skóry
naturalnej.

Ewolution

Masterts

2 szt. 5 kg
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